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Universitat de Vic

Presentació

Aquest és el quart llibre Memòria de la Universitat de Vic. S’hi reflecteix l’any acadèmic
2000-2001. Un any que, a més de ser el primer del segle XXI i el primer del tercer mil·lenni, és el
quart de l’arrencada de la UV.

Un any, doncs, suggestiu, apropiat per a avaluar el que la UV ha estat capaç de fer en el
seu primer quadrienni i per a projectar el que haurà de fer en el pròxim.

Com a llibre Memòria ofereix la instantània de la Universitat de Vic durant el curs que
acaba de transcórrer, amb tota la llum i tota l’ombra que agafen les imatges en moviment. Una
imatge de contorns definits i alhora de contorns imprecisos. Com les fotos de rostres de persones
en creixença, que anuncien el que encara no són. La UV és molt més que tot això que es reflecteix
en les dades de la Memòria. És també tot el que no s’hi pot reflectir, perquè és més que una dada.

En presentar la quarta Memòria a la comunitat universitària sento com ens convida a fer
un nou exercici de realisme sobre el que és i el que no és la nostra universitat. Sobre el que hauria de
ser i el que no hauria de ser. Alhora que sento el goig de veure fins a quin grau d’eficiència treballem
tots junts i cadascú al seu lloc per a una institució que té la seva raó de ser en els ideals de l’Educa-
ció Superior, el primer dels quals és el de servei als i a les estudiants.

En oferir-la als lectors, siguin de dins siguin de fora de la comunitat universitària, els pro-
poso que hi reconeguin l’esforç dels qui fem de la Memòria anual de la UV un senyal en el camí.
Per tal que hi quedi. Per tal que ens orienti.

RICARDTORRENTS i BERTRANA
Rector
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Presentacions dels centres

Facultat d’Educació

Les activitats més rellevants de la Facultat d’Educació i del seu professorat, desplegades al
llarg del curs academic 2000-2001, i que es poden resseguir en aquesta Memòria s’han d’ubicar en
un context de continuïtat i, a la vegada, de canvi. Totes les activitats humanes, i molt especialment
les tasques que giren al voltant de I’educació, incorporen una dialèctica constant entre aquestes
dues característiques de continuïtat i canvi. L’inici del segle XXI a la Facultat d’Educació s’ha de-
senvolupat donant continuïtat a les estratègies que formen part de la nostra manera d’entendre la
docència i la formació de mestres i educadors, donant continuïtat i impulsant projectes en el camp
de les relacions internacionals, la recerca, etc. A la vegada, el curs acadèmic 2000-2001 ha suposat
I’inici d’un nou pla d’estudis per a les Diplomatures de Mestre. No es tracta simplement d’una ru-
tinària i inevitable modificació; tot i els inconvenients que provoca des del punt de vista acadèmic,
cal veure-hi la voluntat de millorar la coherencia d’un currículum de formació de mestres. Un cu-
rrículum fins ara massa fragmentat i atapeït que necessitava ser corregit. EIs canvis no són radicals,
però van en una direcció de racionalització tant de I’activitat del professorat com de la de I’alum-
nat. Tanmateix, hem de continuar afirmant que el marc en el qual es forma I’actual professorat
d’educació infantil i primària continua massa estret i curt. La llicenciatura com a nivell universitari
per als estudis de formació de mestres continua essent un horitzó irrenunciable.

La Facultat també s’ha vist enriquida en aquest curs 2000-2001 amb una nova especiali-
tat de magisteri. Es tracta de Ia nova especialitat d’Educació Física, que assenyala també les necessi-
tats del sistema educatiu i els interessos de I’alumnat que estudia per ser mestre/a algun dia. És
també la constatació de la importància que I’esport ha anat adquirint en el nostre món contempo-
rani. Al mateix temps, però, entronca amb el rellevant paper que la pedagogia de tots els temps ha
donat a I’educació física, corporal i esportiva.

En definitiva, una nova memòria d’un curs academic ubicat en un nou segle, però que re-
marca tant els aspectes de continuïtat com els de canvi en la vida universitaria a la Facultat d’Edu-
cació.

ANTONI TORT i BARDOLET

Degà de la Facultat d’Educació
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Escola Universitària de Ciències de la Salut

Aquest ha estat un curs certament intens per a l’Escola Universitària de Ciències de la Sa-
lut. Els aspectes més destacats que han articulat l’activitat de tot el curs es poden concretar en qua-
tre línies de treball: el desenvolupament de les noves titulacions pendents de completar el cicle de
formació, els canvis que s’han produït en l’estructura organitzativa del centre, la preparació del nou
catàleg de formació per a postgraduats, l’increment del nombre de convenis de col·laboració tant a
nivell nacional com internacional i l’embranzida que s’ha donat als projectes d’actualització i de re-
cerca del professorat del centre.

L’obertura del curs va anar acompanyada d’un canvi organitzatiu que incorporava cinc
caps de departament com a principal novetat. Aquesta nova estructura ha permès integrar una no-
va dinàmica en el funcionament del centre més plural, on es veu reforçada la participació i el com-
promís amb el projecte d’Escola, al mateix temps que l’organització queda equiparada definitiva-
ment a la dels altres centres de la Universitat de Vic.

Des la perspectiva acadèmica s’ha completat el cicle de formació de les diplomatures de
Fisioteràpia i de Teràpia Ocupacional, la qual cosa ha significat la consolidació dels equips de pro-
fessors d’ambdues titulacions i, també, la graduació de les primeres promocions de fisioterapeutes i
de terapeutes ocupacionals. Aquesta consolidació dels equips ha de permetre en el futur avançar en
la docència i la recerca d’aquestes disciplines. Paral·lelament s’ha treballat en la implantació del se-
gon curs de la diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica i en la preparació del tercer curs que
completarà la formació el proper curs. Cal assenyalar també la revisió i modificació del Pla d’Estu-
dis d’Infermeria per tal d’adequar-lo als criteris que marcaven les darreres directrius.

Durant el curs s’ha fet un gran esforç per elaborar una proposta de formació de postgra-
duats en base a la diversitat de professionals que intervenen en el camp de ciències de la salut. Pel
que fa a aquesta qüestió l’Escola ha adoptat un model basat en la cooperació i en les aliances entre
la Universitat de Vic i els centres assistencials del seu entorn. Com a resultat, s’ha pogut elaborar un
catàleg de formació que inclou cursos d’extensió universitària, diplomes de postgrau i de mestrat-
ge. La col·laboració amb els centres sanitaris ha facilitat una millor adaptació dels programes d’es-
tudi a les necessitats de salut de la població. Aquest model d’actuació incorpora el criteri de multi-
disciplinarietat com un element remarcable en la planificació de les propostes formatives.

S’ha continuat treballant en l’ampliació dels convenis de col·laboració amb altres univer-
sitats i centres sanitaris de fora de Catalunya, tant pel que fa referència a l’intercanvi de professorat
com d’estudiants, amb un notable increment del nombre de persones que han pogut formar part
d’aquestes experiències.

El nou impuls que des de la Universitat s’ha donat a la recerca ha permès a l’Escola pro-
moure noves iniciatives i cohesionar els grups ja existents, aglutinant els esforços de manera inter-
departamental. Han començat a despuntar alguns projectes que es duen a terme en col·laboració
amb institucions sanitàries de la comarca. Un dels reptes pendents del nostre futur més immediat
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és el de potenciar aquestes complicitats i aliances entre els professionals de la salut de la comarca
per tal d’avançar en programes conjunts d’actualització i de recerca.

Les accions i els resultats que s’han obtingut a partir de les línies de treball que he exposat,
queden reflectides en els diversos apartats d’aquesta memòria.

ANNA BONAFONT I CASTILLO
Directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
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Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

En fer balanç del curs 2000-2001 de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques,
voldria remarcar alguns aspectes de continuïtat, i per tant de consolidació, algunes activitats i ob-
jectius, així com alguns aspectes i plantejaments nous que hem endegat.

Pel que fa al primer aspecte, de continuïtat i consolidació, he d’esmentar fets com la sorti-
da de la quarta promoció de llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, de la dotzena pro-
moció de diplomats en Ciències Empresarials i de la tercera de diplomats en Turisme; l’ampliació
del sistema de tutories com a via per intensificar la personalització de la formació que proporcio-
nem als estudiants; l’ampliació dels estudis de postgrau i de formació continuada, elements bàsics
del futur de totes les universitats i de major implicació amb el teixit empresarial i productiu de l’en-
torn; l’augment d’activitats i d’encàrrecs al Servei d’Estudis i Empresa, que va prenent cada dia una
personalitat més definida, i l’obertura de noves vies en les relacions internacionals, que ens perme-
ten ampliar les possibilitats d’intercanvi i aprofundir en la nostra vocació internacionalitzadora.

Pel que fa als aspectes nous, vull remarcar, en primer lloc, la bona implementació dels es-
tudis de Turisme, tant en l’àmbit del pregrau com en el de formació continuada, així com l’establi-
ment d’amplis vincles amb el sector, tant a nivell d’estudis com de convenis i d’activitats congres-
suals.

Tot i no ser un aspecte completament nou, voldria significar la consolidació aconseguida
en l’àmbit de la inserció laboral, tant per nombre de demandes rebudes a la Borsa de Treball com
per la millora tècnica del servei de cara a respondre de manera ràpida i eficaç a les peticions empre-
sarials, fets que ens permeten tenir un paper força actiu en la col·locació dels nostres titulats. L’acti-
vitat de l’Associació d’exalumnes d’Empresarials és un element més d’aquesta interrelació necessà-
ria entre la formació universitària i les necessitats canviants del món socioeconòmic i empresarial.
Permeabilitat, flexibilitat i adaptabilitat, són els eixos centrals de la nostra activitat.

JOSEP BURGAYA i RIERA
Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
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Escola Politècnica Superior

L’any passat en aquestes mateixes pàgines expressava la il·lusió amb què vaig rebre l’encàr-
rec de dirigir l’EPS. Ara és hora de fer un primer balanç que, com gairebé sempre, conté elements
positius i negatius.

Entre els primers vull destacar la feina feta en el camp dels ensenyaments semipresencials.
Aquest és un camp que presenta força dificultats, moltes encara no descobertes, però que també
desperta moltes il·lusions i esperances de futur. Els bons resultats no s’han fet esperar i en aquests
moments ja impartim uns estudis, els d’Enginyeria d’Organització Industrial, amb aquest nou sis-
tema.

Crec que l’Escola Politècnica Superior necessita una nova carrera que enllaci amb les de
l’àrea alimentària i que ajudi a consolidar-les. Segurament la Llicenciatura en Ciències Ambientals
hauria estat adequada per portar a terme aquesta idea, però al final es va considerar que no era el
moment idoni per sol·licitar-la. Penso que aquest fet s’ha de situar a la banda dels elements nega-
tius.

El curs 2000-01 va venir presidit pel transllat de gairebé tota l’activitat de l’EPS a l’edifici
de la Torre dels Frares. Això va comportar un problema d’adequació inicial ja que l’edifici encara
no disposava de tots els serveis, però creiem que el balanç final s’ha de considerar positiu.

Aquest procés ha de culminar el curs vinent. L’edifici del campus de la Torre dels Frares és
massa gran per al nostre centre tot sol i per això volem celebrar la notícia de compartir-lo amb la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. És ben cert que es tracta de dos centres
sense afinitats acadèmiques aparents, però això segur que no serà cap inconvenient perquè puguem
imaginar camins de col·laboració potser fins ara insospitats.

MANUEL VILAR i BAYÓ
Director de l’Escola Politècnica Superior



Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

Al llarg del curs 2000-2001, igual que en anys anteriors, la Facultat de Ciències Huma-
nes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic ha portat a terme un conjunt d’iniciatives i
activitats acadèmiques que trobareu en les pàgines que segueixen.

Per damunt dels seminaris, conferències i taules rodones que s’inscriuen en el decurs
d’aquest any acadèmic, vull destacar uns fets d’especial interès per a la Facultat: En acabar el tercer
curs de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació –també l’any que tots els estudiants
han fet per primera vegada pràctiques en biblioteques i empreses relacionades amb el món de la bi-
blioteca, la documentació i el tractament de la informació– es va diplomar la primera promoció
d’aquesta titulació, cosa que sempre representa un moment d’alegria i de satisfacció.

Aquest any les V Jornades de Traducció a Vic: Editorials i Traduccions a Catalunya, ahir i
avui ens van permetre, per primera vegada, portar a terme unes jornades que vinculaven les dues ti-
tulacions de la Facultat.

Destacaria, com a activitats d’especial interès, un Seminari amb la participació de 40 pro-
fessors d’Ensenyament Secundari amb el tema de La Traducció a la classe de llengua estrangera, el IV
Màster d’Interpretació de Conferències, el V Premi de Traducció Andreu Febrer, el VII Curs In-
tensiu d’Interpretació d’Enllaç i el Vic Summer Translation Program, curs intensiu de traducció de
tres setmanes dirigit a estudiants nord-americans.

Durant aquest curs, prop de 25 estudiants han fet pràctiques d’interpretació simultània a
les Nacions Unides a Viena, i en general ha augmentat el nombre d’estudiants i professors que han
participat en intercanvis amb universitats estrangeres. També ha crescut el nombre d’estudiants de
segon cicle que han fet traduccions a través del Servei de Traducció i que han participat en pràcti-
ques en empreses.

Vull agrair de manera especial a tots els professors i professores de la Facultat, al cap d’es-
tudis Joan Solà, a la bibliotecària Gemma Mascaró, a les secretàries Assumpta Casals i Carme Boi-
xeda i als conserges Josep Fernández i Joan Sena tot l’esforç i la dedicació que han posat en aquest
curs i els anteriors. M’han acompanyat durant moltes experiències i ha estat un veritable plaer per a
mi treballar amb persones de la seva eficiència i qualitat humana.

Vull aprofitar l’oportunitat que m’ofereixen aquestes pàgines per acomiadar-me i agrair a
totes les persones de la Universitat que, des de l’inici de la Facultat l’any 1993, m’han proporcionat
suport i ajuda.

MARTHA TENNENT i HAMILTON
Degana de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
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Memòria del curs 2000-2001

INAUGURACIÓ DE CURS

L’acte oficial d’inauguració del curs 2000-01 es va celebrar el 17 d’octubre amb la presèn-
cia del Conseller de Governació, Hble Sr. J.A. Duran i Lleida. Van ser distingides amb la insígnia
d’or de la Universitat les pedagogues Victòria Subirana (Vicki Sherpa) i M.A. Canals i es van lliurar
els premis extraordinaris de titulació als estudiants amb millor expedient de cada carrera.

OBRES I EQUIPAMENTS

Les obres han tingut un any més el seu protagonisme en el conjunt d’activitats de la UV.
Conjuntament amb el curs s’inaugurava la part de l’edifici de la Torre dels Frares que es posava en
funcionament un cop acabada la tercera fase de construcció i, durant el curs, es reprenien les obres
de la que havia de ser la quarta i darrera fase abans de la inauguració definitiva en el curs actual. El
mes d’abril també es van iniciar les obres del segon bloc de l’edifici central de la UV gràcies a les
aportacions econòmiques de diverses empreses i institucions que van adherir-se al programa de pa-
trocini i mecenatge impulsat el curs anterior amb la col·laboració de l’Agència de Patrocini i Mece-
natge de la Generalitat de Catalunya. El mes de juny es va fer un acte de presentació de la Universi-
tat i de les obres als empresaris mecenes en un acte ple de significació que va contribuir a
l’establiment d’un nou horitzó en les relacions Universitat-Empresa, més enllà de la col·laboració
econòmica que implica l’actual projecte.

ACTIVITAT ACADÈMICA

En el capítol acadèmic, el 2000-01 ha estat un curs destacat. L’oferta educativa augmenta-
va amb una nova especialitat de la carrera de Mestre, la d’Educació Física, i amb quatre nous títols
propis endegats fora de la ciutat de Vic a través de la vinculació amb centres educatius de formació
superior: amb el conegut centre ESERP s’iniciava el Graduat Superior en Empresa i Economia In-
ternacional i el Graduat Superior en Comunicació i Periodisme Empresarial; amb l’Escola Superior
Johan Cruyff, el Graduat en Gestió i Direcció d’Empreses Esportives, i amb l’Institut de Ciència i
Tecnologia deMollet, el Graduat Superior d’Enginyeria en Seguretat i Qualitat Industrial. D’aques-
tamanera, l’oferta de titulacions homologades arribava a 22 i la de títols propis a 6.

Però els canvis no solament han estat significatius en les xifres d’oferta, sinó que també
s’han produït en aspectes qualitatius. Per primera vegada la UV impulsava un ensenyament amb
metodologia de suport virtual, l’Enginyeria en Organització Industrial, amb l’objectiu de suplir
amb suports tecnològics la dedicació horària que requereix la presència a l’aula, però sense prescin-
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dir del paper directe i constant del professor. Aquesta iniciativa –l’èxit de la qual fa pensar en un
nou horitzó per a l’oferta educativa de la UV– ha estat possible gràcies a la tasca realitzada per pro-
fessors de l’Escola Politècnica que han creat la plataforma virtual TAUVIC.

Un altre aspecte qualitatiu a destacar és la posada en marxa d’una comissió intercentres
per estudiar les implicacions que l’espai d’harmonització europeu tindrà, en un futur no massa
llunyà, sobre les metodologies docents de les titulacions universitàries. Gràcies al treball d’aquesta
comissió, la UV està preparada per impartir ensenyaments amb tota la innovació pedagògica que
imposen les noves directrius. L’elevat nombre de professors que s’hi ha interessat farà possible que
el curs 2001-02 ja s’imparteixin una cinquantena d’assignatures amb aquesta nova metodologia i
que la UV se situiï entre les pioneres de l’Estat espanyol a implantar aquest nou sistema de crèdits
europeus.

L’avaluació de la qualitat ha estat, un any més, objecte d’una especial atenció en l’ordre
acadèmic. L’avaluació de la llicenciatura de Traducció i Interpretació, iniciada el curs anterior i rea-
litzada en el marc de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, es va cloure
amb una notable qualificació emesa per un equip d’experts externs. Durant el curs 2000-01 s’ha
dut a terme, també en el marc de l’Agència, l’avaluació de les diplomatures de Mestre, que s’ha de
cloure en el curs actual, i s’ha posat en marxa el Gabinet d’Avaluació de la Qualitat amb l’objectiu
de definir les línies estratègiques que permetin una avaluació continuada i sistematitzada de la qua-
litat docent i de serveis a la nostra institució.

TERCER CICLE I FORMACIÓ CONTINUADA

La formació continuada i els estudis per a graduats han rebut també un important impuls
d’acord amb la línia, iniciada ara fa dos cursos, de considerar-los part essencial d’estratègia i de
consolidació de l’oferta educativa. Els tres programes de doctorat de la UV s’han continuat oferint
amb un gran nivell d’acceptació. És de destacar la valuosa tasca que en aquest sentit ha desenvolu-
pat la Comissió de Doctorat de la UV a l’hora d’organitzar i normativitzar aquest nivell d’ensenya-
ment.

Però el creixement més gran, sobretot quantitatiu, pel que fa a nombre de matriculats i
d’oferta, s’ha produït en els programes de Màster i Postgrau. A banda de la consolidació d’alguns
–el Màster d’Interpretació ja ha arribat a la tercera edició– se n’han iniciat altres que han gaudit
d’una matrícula important. Aquests programes, juntament amb els d’extensió universitària, han
permès una nova expansió en el territori d’acord amb el principi d’apropar la formació a l’estudiant
i a les particularitats de l’entorn. En aquesta línia s’ha iniciat un Màster de Fisioteràpia Esportiva a
Granollers, s’ha impartit un curs de postgrau sobre Avaluació Psicopedagògica a Andorra, i s’ha sig-
nat un conveni amb la institució ISED-ISEP, especialitzada en ensenyaments per a postgraduats i
amb presència en ciutats d’arreu de l’Estat, per a l’oferta conjunta d’aquests ensenyaments.

Per la seva banda, l’Escola d’Idiomes, la Universitat d’Estiu i l’Aula Universitària per a la
Gent Gran, cadascuna en el seu àmbit, han contribuït també al creixement i consolidació de l’ofer-
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ta educativa de la Universitat de Vic. Com en els altres casos que esmentàvem, aquest creixement
podem valorar-lo positivament tant pel que fa al nombre d’inscrits o matriculats com pel grau de
satisfacció dels assistents.

ESTUDIANTS

El nombre d’estudiants que van matricular-se el curs 2000-01 a la UV va ser de 3.890 en
ensenyaments homologats i 680 en títols propis. Entre els primers, un total de 1.097 estudiants
van rebre algun tipus de beca o d’ajut d’entitats públiques o privades per un import total de més de
332 milions de pessetes. El nombre d’estudiants que van acabar els estudis a la UV va ser de 947.
Com ja és habitual, els actes per celebrar els lliuraments de diplomes van distingir festivament el fi-
nal de curs.

ACTIVITATS CONGRESSUALS

Les conferències, taules rodones, jornades i altres activitats congressuals han tingut un re-
lleu important, tant les celebrades a la UV com aquelles que s’han realitzat fora amb la presència de
la UV, ja sigui en l’organització o amb la participació de professors. Destaquem la 4a Trobada
Transfronterera de Sensors i Biosensors, les Jornades d’Història de la Ciència i de la Tècnica i les
4es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions, organitzades per l’Escola Politècnica Superior; les
Jornades sobre Resiliència i sobre Didàctica del Coneixement del Medi, organitzades per la Facul-
tat d’Educació; la Jornada de Salut Mental «Més enllà de la malaltia», organitzada per l’Escola de
Ciències de la Salut; les de Desenvolupament Humà, organitzades per la Càtedra Unesco, i la Jor-
nada Universitat-Empresa, organitzada per l’associació d’exalumnes d’Empresarials i ADE de la
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Aquesta Facultat també va organitzar les Jornades
sobre Empresa Familiar, que van comptar amb una important representació de persones vinculades
a aquest tipus d’empresa. La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació organitza-
va les Jornades de Traducció, que enguany arribaven a la cinquena edició, i que van comptar amb
importants especialistes en el tema objecte d’estudi, que aquest curs era «La Traducció i l’edició a
Catalunya».

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA

El fet més destacat del SART, concretament en l’àrea de Medi Ambient, ha estat la im-
plantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en els requisits de les normes ISO 9001 i en
el Model de qualitat total EFQM, que ha rebut la corresponent acreditació per part del CIDEM de
la Generalitat de Catalunya.

Aquest curs el SEREM ha dut a terme tretze estudis, nou dels quals encarregats des de



l’exterior de la Universitat. Podem dir, doncs, que es consoliden els estudis duts a terme per a enti-
tats locals i que augmenten els encarregats per empreses i institucions públiques d’àmbit català i
per la mateixa Universitat de Vic.

134 empreses han signat convenis de cooperació educativa amb la Universitat de Vic que
han permès que 234 estudiants hi fessin pràctiques tutelades. Un bon nombre d’empreses s’han
adreçat a la Universitat de Vic per sol·licitar titulats formats a les nostres aules gràcies la tasca de les
borses de treball dels centres. En algunes carreres, com altres anys, el nombre d’ofertes de feina ha
superat el de demandes, com en el cas d’Informàtica i de Telecomunicacions.

Per segon any s’ha impartit el curs «Tècniques d’Inserció Laboral», adreçat als estudiants
dels últims cursos amb l’objectiu de preparar-los per a inserir-se professionalment un cop acabin
els estudis.

RELACIONS INTERNACIONALS

Les Relacions Internacionals de la UV han fet un important pas endavant amb la creació
d’una delegació del rector específica –assumida per la professora M. Antònia Pujol– i d’una comis-
sió intercentres, que han significat la centralització de les tasques organitzatives de mobilitat d’es-
tudiants i professors, i de nous projectes relacionats amb l’àmbit internacional. Una de les primeres
accions d’aquesta delegació va ser l’organització d’un debat intern sobre les Relacios Internacionals
i d’una Jornada Internacional durant la qual es van presentar els principals programes de mobilitat
promoguts per la Unió Europea. 57 estudiants de la Universitat de Vic han seguit el curs acadèmic,
o una part, en una de les 20 universitats europees amb les quals hi ha signats convenis de col·labo-
ració regulats per programes Erasmus/Sòcrates, i 26 estudiants procedents d’algunes d’aquestes
universitats han seguit el curs a la Universitat de Vic. En paral·lel, professors de la UV i d’aquestes
universitats han impartit classes en el marc d’aquests programes. Aquest curs, els diplomes DEGI
s’han lliurat a la Universidade do Minho, a Portugal, en un acte solemne al qual va assistir el rector
de la UV.

També durant el curs 2000-2001 s’ha treballat activament en el programa ALFA que fo-
menta la cooperació entre Amèrica Llatina i Europa i en el qual la UV participarà en l’àmbit del Tu-
risme i la Sostenibilitat. Des de la Facultat d’Educació s’ha continuat amb els programes d’intercanvi
amb la Universitat de Londres i s’han consolidat els de cooperació internacional a Guatemala i al
Nepal.

RECERCA

De la mateixa manera que les Relacions Internacionals, la Recerca a la UV s’ha vist poten-
ciada amb la creació d’una delegació del rector i d’una comissió intercentres per tractar de la seva
organització al si de al UV. El Dr. Josep M. Serrat va ser nomenat delegat del rector per a la Recerca
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i la seva tasca, juntament amb la dels membres de la Comissió, va donar com a primer resultat el
Pla de Recerca de la UV 2001-2004, concebut com a conjunt d’actuacions concretes que han de
fer possible un increment de la quantitat i la qualitat de la recerca i una integració completa de les
activitats de recerca en la dinàmica de la Universitat. En el context d’aquest Pla es van constituir
vuit nous grups de Recerca –la xifra arribava així a la vintena– que treballen en els camps de les
ciències de l’educació, la història econòmica, les ciències de la salut, la recerca tecnològica, la ma-
temàtica aplicada, la llengua i la literatura i les ciències socials. És de destacar, també, la signatura
d’un conveni específic amb la CIRIT per a la promoció de la Recerca, i l’atorgament d’una subven-
ció del Ministeri de Ciència i Tecnologia al grup de recerca «Editorials, traduccions i traductors a la
Catalunya contemporània».

Per la seva banda, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, que té com a objectiu
la divulgació d’estudis i treballs relacionats amb el gènere, ha continuat les seves activitats investi-
gadores i ha aconseguint dues importants subvencions de l’Institut Català de la Dona, una d’elles
per a un nou volum de la col·lecció «La capsa de Pandora», que edita Eumo Editorial.

La Càtedra Unesco de la UV ha organitzat enguany les Jornades Internacionals de Debat
«Desenvolupament Humà» i ha continuat les activitats investigadores dins del projecte «Desenvo-
lupament Humà a Catalunya: Reconceptualització i Elaboració d’Indicadors».

ACTUACIONS I ACTIVITATS INSTITUCIONALS

Durant el curs 2000-01 ha continuat l’aplicació de les mesures proposades en el Pla Direc-
tor de la Universitat de Vic i s’han consolidat les que ja s’havien emprès a finals del curs anterior.
L’avaluació del grau d’execució del Pla efectuada pel Consell de Direcció de la Universitat dóna un
resultat molt positiu, igualment com l’avaluació dels efectes obtinguts, tant en l’ambit acadèmic
com en l’econòmic. Destaca, per sobre de tot, la millora en el sistema de gestió, descentralitzada a fa-
vor del centres, i amb un paper clau en el govern de la UV del Consell deDirecció de la Universitat.

A finals de curs el patronat de la Fundació Universitària Balmes va aprovar la modificació
dels Estatuts de la UV donant el vistiplau a la proposta elaborada per una comissió de la comunitat
universitària que n’havia iniciat la revisió dos anys abans per encàrrec del mateix patronat. El des-
plegament dels Estatuts que es preveu de fer en el curs que comencem, permetrà un sistema orga-
nitzatiu més àgil i un funcionament més ajustat a les directrius del Pla Director.

A banda del nomenaments ja esmentats de la professora M. Antònia Pujol com a delega-
da del rector per a les Relacions Internacionals, i del Dr. Josep M. Serrat com a delegat del rector
per a la Recerca, el rector va nomenar el professor Josep Comas director de l’Àrea de Màrqueting i
Comunicació, i la professora Josefina Domènech cap de l’Àrea de Recursos Humans. D’aquesta
manera s’accentuava la professionalització dues àrees importants, l’una per a la projecció exterior
de la UV, i l’altra per regular les relacions laborals. També es va nomenar el professor Manuel Vilar
director de l’Escola Politècnica Superior, en substitució de qui ho havia estat des de l’inici d’aquest
centre, el Sr. Enric López. El professor Sergi Domínguez substituïa la professora Montserrat Cor-

15Universitat de Vic



rius al capdavant de l’Escola d’Idiomes i, ja al final de curs, ens deixava la Dra. Martha Tennent,
que havia dirigit el deganat de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació des
que es va fundar l’any 1993, i que va ser substituïda pel cap d’estudis, Dr. Joan Solà, que n’assumia
el deganat en funcions.

Per acord del patronat de la Fundació Universitària Balmes, la UV va designar Segimon
Serrallonga primer professor emèrit de la Universitat. Amb motiu de la seva jubilació es va editar
un monogràfic de la revista Miramarges i el llibre Miscel·lània Segimon Serrallonga, que se li va ob-
sequiar en un sopar homenatge el mateix dia que va llegir la lliçó de comiat a la Sala de la Columna
de l’Ajuntament de Vic amb motiu de la inauguració de la 6a Universitat d’Estiu.

També en el marc de la Universitat d’Estiu, la Universitat i la ciutat de Vic varen retre un
homenatge al crític i pedagog Joan Triadú amb motiu del seu vuitantè aniversari.

SERVEIS I SOCIETATS VINCULADES

Des de l’Àrea de Màrqueting i Comunicació es van organitzar els tercers premis Universi-
tat de Vic als millors de Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, al qual van concórrer prop
de 200 estudiants amb 176 treballs. L’estand de la UV al Saló de l’Ensenyament va comptar amb la
participació d’estudiants i professors dels diversos centres que informaven els estudiants interessats
en l’oferta acadèmica de la UV.

El dia 5 d’abril es va celebrar la festa de la Universitat de Vic amb esports d’aventura i ac-
tuació musical a l’interior de la UV, i la investidura del pilot Nani Roma com a segon Estudiant
Adoptiu. Els dos dies següents se celebraren les Jornades de Portes Obertes.

L’Aula de Teatre va preparar l’obra N’hi ha més a fora que a dins, basada en textos de Ro-
land Dubillard, que es va representar a Vic i a l’Institut del Teatre de Barcelona dins la Mostra de
Teatre Universitari dels Països Catalans.

Aquest curs Eumo Editorial, paral·lelament a l’edició de llibre escolar i universitari, ha
impulsat la creació de Promoedu.com, empresa dedicada la promoció i la distribució de llibres es-
colars i que impulsa l’ús d’Internet com a mitjà per donar a conèixer serveis educatius.

Eumogràfic ha continuat la tasca de disseny per a empreses i institucions i ha consolidat les
línies de producciómultimèdia i interiorisme que cada any prenen un protagonismemés destacat.

Cal esmentar finalment la bona feina que duen a terme els diversos serveis: els de Suport a
la Docència i a la Recerca, els d’Atenció a la Comunitat Universitària, els Administratius i de Rec-
torat i els d’Infraestructures i Manteniment, que són a la base de totes les activitats del conjunt de
la comunitat universitària.

MONTSERRATVILALTA I FERRER

Secretària General de la UV
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Òrgans de govern

PATRONATDE LA FUNDACIÓUNIVERSITÀRIA BALMES

Sr. Jacint Codina, alcalde de Vic, president
Sr. Ricard Torrents, rector de la Universitat, vicepresident
Sr. Anton Granero, vocal
Sr. RamonMontanyà, vocal
Sr. Santiago Benito, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal
Sr. Joan Lagunas, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal
Sra. Anna Bonafont, representant de la Universitat, vocal
Sr. Josep Burgaya, representant de la Universitat, vocal
Sr. Antoni Tort, representant de la Universitat, vocal
Secretària del Patronat: Sra. Montserrat Vilalta

JUNTADE RECTORAT

Sr. Ricard Torrents, rector
Sr. Ramon Pinyol, vicerector d’Afers Acadèmics
Sr. Antoni Uix, gerent
Sra. Montserrat Vilalta, secretària general

CONSELL DEDIRECCIÓ

Sr. Ricard Torrents, rector
Sr. Ramon Pinyol, vicerector d’Afers Acadèmics
Sr. Antoni Uix, gerent
Sra. Montserrat Vilalta, secretària general
Sr. Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació
Sra. Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Sra. Martha Tennent, degana de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Sr. Josep Burgaya, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Sr. Manuel Vilar, director de l’Escola Politècnica Superior

JUNTAD’UNIVERSITAT

Rectorat:
Sr. Ricard Torrents, Sr. Ramon Pinyol, Sr. Antoni Uix i Sra. Montserrat Vilalta.

Degans i directors de centres:
Sr. Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació
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Sra. Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Sra. Martha Tennent, degana de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Sr. Josep Burgaya, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Sr. Manuel Vilar, director de l’Escola Politècnica Superior

Directors de serveis:
Sr. Segimon Serrallonga, director de la Biblioteca (fins a desembre de 2000)
Sra. Sergi Domínguez, director de l’Escola d’Idiomes
Sr. Josep Comas, director del Servei d’Estudis i Empresa (SEREM)
Sr. Josep Turet, director del Servei d’Assaig i Recerca Tecnològica (SART)

Directors de les empreses vinculades:
Sr. Anton Granero, director d’Eumogràfic
Sra. Montse Ayats i Sra. Carlota Torrents, codirectores d’Eumo Editorial

Representants dels professors:
Sr. Víctor Obiols, de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Sr. J. Carles Martori, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Sra. Consol Blanch, de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Marc Vidal, de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Sr. Josep Vernis, de la Facultat d’Educació

Representants dels estudiants:
Sr. Xavier Ferrando, de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Sra. Elisabeth Martínez, de l’Escola Politècnica Superior
Sr. Laura Piella, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Sr. Andreu Guinart, de la Facultat d’Educació.
Sr. Joan Capdevila, de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

Representants dels professionals de serveis:
Sra. Agnès Morató i Sr. Josep M. Roma
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Degà
Antoni Tort i Bardolet

Cap d’Estudis
Sebastià Riera i Cusí

Coordinador de la Titulació de Mestres
Joan Soler i Mata

Coordinador de la Titulació de Psicopedagogia
Robert Ruiz i Bel

Coordinador de la Titulació d’Educació Social
Pere Pujolàs i Maset

Caps de Departament

Departament de Filologia
M. Teresa Puntí i Jubany

Departament d’Expressions
Josep Vernis i Burés

Departament de Ciències de l’Educació
Esther Fatsini i Matheu

Departament d’Educació Especial
Robert Ruiz i Bel

Departament de Ciències i Ciències Socials
Josep Casanovas i Prat

Departament d’Educació Infantil
Núria Franc i Batlle

Departament de Ciències i Ciències Socials
Josep Ayats i Bancells
Josep Casanovas i Prat
Miquel Caballeria i Suriñach
Pau Casañas i Xuriach
Montserrat Casas i Casacuberta
Marta Marimon i Martí
Jordi Martí i Feixas
JoanMir i Tubau

Santiago Ponce i Vivet
Ramon Rial i Carbonell
Sebastià Riera i Cusí
Andreu Roca i Prat
Carme Sanmartí i Roset
Jacint Torrents i Buxó
Joan Vancells i Flotats

Departament de Ciències de l’Educació
Jaume Carbonell i Sebarroja
Isabel Carrillo i Flores
Miquel Casanovas i Prat
Eulàlia Collelldemont i Pujadas
Esther Fatsini i Matheu
Rosa Guitart i Aced
Cristina Jurado i Verdaguer
Ramon Plandiura i Vilacís
Anna Pujol i Costa
Xavier Rambla i Marigot
Josep Santacreu i Tañà
Angel Serra i Jubany
Ramon Sitjà i Domènech
Núria Simó i Gil
Joan Soler i Mata
Montserrat Solerdelcoll i Ralló
Antoni Tort i Bardolet

Departament d’Educació Especial
Montserrat Benlloch i Burrull
Jaume Carbonés i Lopez
Montserrat Castells i Clota
Ramon Coma i Ferrer
Manuel Dionís Comas i Mongay
Fina Cullell i Suriñach
Josep Font i Roura
Jose Ramon LagoMartinez
Olga Pedragosa i Xuclà
Pere Pujolàs i Maset
Gemma Riera i Romero

FACULTATD’EDUCACIÓ. RELACIÓDEL PROFESSORAT



M. Rosa Roca i Tañà
Robert Ruiz i Bel
Joan Sala i Baiget
Núria Tarré i Gallart
Jesús Valero i Garcia

Departament d’Educació Infantil
Angel Alsina i Pastells
Irene Balaguer i Felip
Maica Bernal i Creus
Mª Teresa Buscart i Corominas
Mª Antònia Canals i Tolosa
Miquel Casadevall i Ginestet
Providència Daufí i Moreso
Mª Teresa Feu i Vidal
Núria Franc i Batlle
Teresina Maideu i Puig
Maite Pujol i Mongay
Neus Sol i Mauri

Departament d’Expressions
Joan Arumí i Prat
Jaume Ayats i Abeyà

Sebastià Bardolet i Mayola
Miquel Perez i Mas
Dolors Rusiñol i Cirera
Josep Vernis i Burés
Arnau Vernis i Llambias

Departament de Filologia
Francesc Codina i Valls
Jordina Coromina i Subirats
Marta Corominas i Salom
Assumpta Fargas i Riera
Josep Fornols i Puigoriol
Josep Gallart i Bau
Nuria Medina i Casanovas
Teresa Puntí i Jubany
Modest Reixach i Pla
Carme Rubio i Larramona
Segimon Serrallonga i Morer
Llorenç Soldevila i Balart
Josep Tió i Casacuberta
Ricard Torrents i Bertrana
Anna Vallbona i González
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Nous professors doctors

—Àngel Alsina ha obtingut el títol de Doctor per la tesi La intervención de la memoria de
trabajo en el aprendizaje del cálculo aritmético, dirigida per la Dra. Dolors Sáiz. La tesi fou llegida a
la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 7 de maig de 2001.

— Assumpta Fargas i Riera ha obtingut el títol de Doctora per la tesi Predictibilitat i Im-
predictibilitat en el sistema gràfic del català: el cas de la vocal neutra. Implicacions didàctiques el dia 15
de març, al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.



Directora
Anna Bonafont i Castillo

Cap d’estudis
Cinta Sadurní i Bassols

Cap d’estudis adjunta
Teresa Lleopart i Coll

Coordinadora de Relacions Internacionals i
Formació Continuada

Montserrat Lorenzo i Ávila

Coordinadora de pràctiques
M. Pilar Turón i Morera

Caps dels Departaments:

Nutrició Humana i Dietètica
Eva Rovira i Palau

Fisioteràpia
Sebastià Canamasas i Ibáñez

Infermeria
Montserrat Faro i Basco

Salut Comunitària i Salut Mental
Àngel Torres i Sancho

Teràpia Ocupacional
Consuelo Rivera i Toro

Secció de Ciències Mèdiques i Morfològiques
Teresa Lleopart i Coll. Coordinadora

Departament d’Infermeria:
Assumpta Bohigas i Santasusagna
Anna Bonafont i Castillo
Joan Brugués i Terradellas
Esther Busquets i Alibés
Isabel Carrera i Blancafort
Agustí Comella i Cayuela

Fina Danés i Crosas
Montserrat Faro i Basco
Olga Isern i Farrés
Elisenda Jaumira i Areñas
Montserrat Lorenzo i Ávila
Josep Malo i Guillen
M. Jesús Martínez i García
JoanMir i Tubau
Josep Pérez i Castanedo
Josep M. Rafart i Arumí
Adjutori Redorta i Senties
Josep Romeu i Anfruns
Rosa Rosean i Vila
Anna Rovira i Sadurní
M. Cinta Sadurní i Bassols
Carme Sansalvador i Comas
M. Pilar Turón i Morera
Josep Vilaró i Pujals

Departament de Salut Comunitària i Salut
Mental:

Lourdes Albiac i Suñer
Malu Calle i Rosingana
Joan Carles Casas i Baroy
Manel Dionís Comas i Mongay
Lluís Enric Florensa i Castañé
Jordi Folch i Soler
Sebastià Juncosa i Font
Joan López i Carol
Emili Ignasi López i Sabater
Teresa Lleopart i Coll
Montserrat Moncunill i López
Oriol Morera i Miralta
Jordi Naudó i Molist
Trini Nogué i Puigvila
M. Carme Raurell i Costa
Àngels Romeu i Fabré
Josep Santacreu i Tañà
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT. RELACIÓDEL PROFESSORAT



Pilar Soler i Canudas
Mireia Torralba i Roselló
Àngel Torres i Sancho
Montserrat Vall i Mayans
Rosa Valcárcel i Guitian
Jordi Verdaguer i Gorchs

Departament Fisioteràpia:
Oriol Alargé i Martí
Queralt Argerich i Fornell
Sebastià Canamasas i Ibáñez
Ricard Castro i Prat
Carme Garolera i Bruguera
Montserrat Girbau i Pous
Natalia Gomara
Manuel Gómez i Sánchez
Xavier Jaile i Benítez
Pascual Jaime i Calvet
Daniel Jiménez i Hernández
Antonio Mellado i Navas
Carles Parés i Martínez
Roser Picas i Baltanas
Jordi Ricard i Barniol
Montserrat Rizo i Marcos
Mònica Roura i Crespi
Marta Solà i Serrabou
Fina Soler i Lahosa
Xavier Valeri i Juncà
Marc Vidal i Falguera

Departament de Teràpia Ocupacional:
Pepa Adrados i Díaz de la Rada
Susana Alarcón i Cufiño
Mireia Datzira i Gallifa
Provi Daufí i Moreso
Nilda Estrella i Sayag
Gràcia Ferrer i Codinachs
Joaquim Fonoll i Salvador
Pere Font i Cabré
Tamara Gastelaars

Sergio Guzmán i Lozano
Anna Noguera i Ballús
Consuelo Rivera i Toro
Judith Rusiñol i Rodríguez
Josep Antoni Soler i Rius
Salvador Simó i Aguado
Alfred Verdaguer i Pairó
Arnau Vernis i Llambias

Departament de Nutrició Humana i Dietètica:
Consol Blanch i Colat
Carme Casas i Arcarons
Anna Dalmau i Roda
Esperanza Dudet i Calvo
Àngels Galan i Giró
Núria Obradors i Aranda
Jaume Palau i Font
Mercè Planas i Vilà
Teresa Piqué i Ferré
Lídia Raventós i Canet
Josep M. Roma i Banús
Eva Rovira i Palau
Josep M. Serrat i Jurado
M. Carme Vilà i Ormazàbal
Esther Vinyeta i Puntí
Jordi Viver i Fabregó
Antoni Manel Zafra i Pintó

Secció de Ciències Mèdiques i Morfològiques:
Gemma Alegre i Casals
Francesc Alonso i Valdés
Josep M. Aragonés i Pascual
Montserrat Arias i Rivera
Josep Ayats i Bancells
F. Xavier Clos i Busquets
Enric de Caralt i Mestres
Xavier de Castro i Gutiérrez
Francisco Díaz i Escriu
Amadeu Godayol i Vila
Llorenç Guillamet i Juncà
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Eduard Kanterewicz i Binstock
Francesc Marín i Serrano
Josep M. Mauri i Puig
Josep Molera i Blanch
Salvador Piles i Galdón

Xavier Quer i Vall
Núria Roger i Casals
Raimon Santmartí i Sala
Pere Solé i Pusó
Miquel Ylla i Boré
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FACULTATDE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES. RELACIÓDEL PROFESSORAT

Degà
Josep Burgaya i Riera

Director del Servei d’Estudis i Empresa
Josep Comas i Martínez

Cap d’Estudis
Anna Sabata i Aliberch

Responsable de Formació Continuada
Antoni Mora i Puigví

Responsable d’Inserció Laboral i Pràctiques
Lluís Ferrer i Trullols

Coordinadora de Turisme
Cristina Font i Companyó

Relacions Internacionals
M. Antònia Pujol i Famadas

Caps de Departament

Dret i Màrqueting i Promoció Turística:
Miquel dels Sants Genís i Serra

Economia:
Enric Casulleras i Ambrós

Matemàtica i Informàtica:
Robert Vendrell i Cirera

Organització i Empresa:
Joaquima Vila i Arumi

Comptabilitat i Finances:
Mercè Vidal i Vila

Idiomes:
Sergi Domínguez i Tarragona

Estudis i Recerca
Judit Montal i Armengou
Noemí Morral i Palacín
Antoni Mora i Puigví

Departament de Dret
Josefina Domènech i Rierola
Miquel dels Sants Genís i Serra
M. Dolors Palomo i Chinarro
Fèlix Jurado i Escobar
Antoni Molas i Casas
Josep M. Reniu i Vilamala
Lourdes Vilardell i Bujons
Mili Orozco i Hermoso

Departament d’Economia
Joan Bou i Geli
Josep Burgaya i Riera
Enric Casulleras i Ambrós
Josep Comas i Martínez
Fina Damian i Castellví
Lluís Ferrer i Trullols
Jesús López i López
Rafael Madariaga i Sánchez
Antoni Mora i Puigví
Santi Ponce i Vivet
Xavier Rambla i Marigot
M. Teresa Serra i Devesa



Josep Terradellas i Cirera

Departament d’Idiomes
Gonçal Calle i Rosingana
Jordina Coromina i Subirats
Josep Gallart i Bau
Josefina Guix i Soldevila
Joan Masnou i Suriñach
Anna Masferrer i Giralt
Àngels Piñana i Garriga
M. Antònia Pujol i Famadas

Departament de Matemàtica i Informàtica
Jordi Casas i Vilaró
Josep Lluís García i Domingo
Raymond Lagonigro i Bertran
Joan Carles Martori i Cañas
Ramon Oller i Piqué
Anna Sabata i Aliberch
Robert Vendrell i Cirera
Albert Vicens i Escuer
Xavier Vicente i Soria
Montserrat Vilalta i Ferrer

Departament d’Organització i Empresa
Alejandra Aramayo i García
Ariadna Codina i Ylla
Josep Antoni Corral i Marfil

Ramon Fabre i Vernedes
Josep M. Ferré Trenzano
Ramon Gisbert i Gelonch
Fernando G. Jaén i Coll
Josep M. Roma i Banús
Joaquima Vila i Arumí
Noemí Morral i Palacin
Judit Montal i Armengou

Departament de Comptabilitat i Finances
Núria Arimany i Serrat
Elisabet Paxau i Tura
Anna Pérez i Quintana
Carme Portet i Boixaderas
Jesús Viñas i Vila
Mercè Vidal i Vila
Carme Viladecans i Riera
Manel Viver i Fabrer

Departament de Màrqueting i Promoció
Turística
Dolors Maria Alemany i València
Cristina Font i Companyó
Oriol Iglesias i Bedós
Josep Cerveró i Puig
Sergi Massana i Mas
Anna Palomo i Chinarro
Ramon Vidiella i Martorell
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Nous professors doctors

— Josep M. Reniu i Vilamala, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmi-
ques, va llegir a la Universitat de Barcelona, el febrer de 2001, la tesi doctoral Las teorias de las coali-
ciones políticas realizadas: la formación de gobiernos minoritarios en España 1977-1996.



Director
Manel Vilar Bayó

Cap d’Estudis
Carles Torres

Caps de Departament

Dept. Organització Industrial
Carles Sans

Dept. Informàtica i Matemàtica
Cristina Borralleras

Dept. Electrònica i Telecomunicacions
Juli Ordeix

Dept. Indústries Agràries i Alimentàries
Emili Ignasi López

E.T. Agrícola
Ayats i Bancells, Josep
Blanch i Colat, Consol
Casas Arcarons, Carme
Castellana Méndez, Francesc
Corbera Subirana, Montse
Dalmau i Roda, Anna
Galán i Giró, Àngels
Oliveras i Masramon, Julita
Pla Brunet, Joaquim (*)
Raventós i Canet, Lídia
Serra i Jubany, Xavier
Surinyac Albereda, Jordi
Torres i Feixas, Carles
Turet i Capellas, Josep
Vernis i Rovira, Carme
Vila i Serra, Dolors
Vilar i Bayó, Manel
Vinyeta i Puntí, Ester
Viver Fabragó, Jordi
Zaiats, Vladimir

E.T. Informàtica
Anton i Solà, Dolors
Baucells i Colomer, Albert
Borralleras i Andreu, Cristina
Calle i Rosingana, Malu
Casas i Casacuberta, Montse
Castejón i Fernández, Joan A.
Corbera i Subirana, Montserrat
Gómez i Villadangos, Montse
Pla i Brunet, Joaquim
Surinyac Albareda, Jordi
Vancells i Flotats, Joan
Vernis Rovira, Carme
Zaiats, Vladimir

E.T. Telecomunicacions
Caballeria i Suriñach, Miquel
Casas i Casacuberta, Montse
Castejón Fernández, Joan Anton
Castellana Mendez, Francesc
Corbera i Subirana, Montse
Crusellas i Font, Mª Àngels
Gómez Villadangos, Montse
Iborra Archs, Domènec
López i Rocafiguera, Enric
Martí i Puig, Pere
Pla i Brunet, Joaquim
Prat i Ayats, Josep
Reig i Bolaño, Ramon
Sans i Pons, Carles
Solé i Casals, Jordi
Surinyac i Albareda, Jordi
Suriñach i Albareda, Antoni
Vernis Rovira, Carme

E.T. Industrial
Castejón Fernández, Joan Anton
Baucells Colomer, Albert
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Calle i Rosingana, Malu
Castellana i Méndez, Francesc
Corbera i Subirana, Montse
Crusellas i Font, M. Àngels
López Rocafiguera, Enric
Martí i Puig, Pere
Ordeix i Rigo, Juli
Pla i Brunet, Joaquim
Prat i Ayats, Josep
Reig i Bolaño, Ramon
Serra i Serra, Moisès
Solé Casals, Jordi
Surinyac i Albareda, Jordi
Suriñach i Albareda, Antoni
Vernis i Rovira, Carme

Organització Industrial
Aramayo García, Alejandra
Ayats, Joan
Calle i Rosingana, Malu
Castellana i Méndez, Francesc
Crusellas Font, M. Àngels
Borralleras Andreu, Cristina
Castejón Fernández, Joan A.
Comas Martínez, Josep
Fabre, Ramon
Garrote Martínez, Joan A.
Gómez Villadangos, Montse
Jaén i Coll, Fernando Gustavo
Molist i López, Mercè
Oliveras i Masramon, Julita
Maspons, Ramon
Ordeix i Rigo, Juli
Pla Brunet, Joaquim
Serra i Jubany, Xavier

Torres i Feixas, Carles
Viñas i Vila, Jesús
Prat i Ayats, Josep
Rambla Marigot, Xavier
Serra i Serra, Moisès
Vilar Bayó, Manel

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Blanch Colat, Consol
Castejón i Fernández, Joan Anton
Dalmau i Roda, Anna
Jaén Coll, Fernando Gustavo
López i Sabater, Emili Ignasi
Obradors i Aranda, Núria
Piqué i Ferré, Teresa
Pla Brunet, Joaquim
Raventós Canet, Lídia
Serra i Jubany, Xavier
Serrat i Jurado, Josep Maria
Tort, Lluís
Turet Capellas, Josep
Vinyeta i Puntí, Ester
Viver i Fabregó, Jordi

Laboratori de Biologia
Joaquim Puntí

Laboratori de Química
Antoni Zafra

Laboratori de CTA
Joaquim Espona

Laboratori Electrònica, Radiocomunicacions i
Informàtica

Moisès Serra / Jordi Serra
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Degana
Martha Tennent i Hamilton

Cap d’Estudis
Joan Solà i Montserrat

Director dels estudis de Biblioteconomia i
Documentació

Manuel Llanas i Pont

Coordinadors

Relacions Internacionals
Francesca Bartrina i Martí
Marcos Cánovas i Méndez

Servei de Traducció i Interpretació
Marcos Cánovas i Méndez
Michel Levaillant i Edme

Relacions Universitat-Empresa
Michel Levaillant i Edme

Programa de Doctorat
Lluïsa Cotoner i Cerdó
Maria González i Davies

Màster

Margarita Estapé i Tous

Caps de Departament

Traducció i Interpretació

Sheila Waldeck i Garforth

Català i Espanyol

Eusebi Coromina i Pou

Lluïsa Cotoner i Cerdó

Anglès, Francès i Alemany

Ronald Puppo i Bunds

Professorat

Gemma Andreu i Pérez

Joan-Isidre Badell i Guijarro

Francesca Bartrina i Martí

Albert Baucells i Colomer

Fidel Bellmunt i Montagut

Maica Bernal i Creus

Ferran Burguillos i Martínez

Marcos Cánovas i Méndez
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Nous professors doctors

— Pere Martí i Puig. Algorismes de detecció i recuperació de referència i per a modulacions
transformades. Director: Josep Sala i Álvarez. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions.
UPC.

— Carles Torres i Feixas. Implicacions dels mercats de futurs i opcions sobre bestiar en viu.
Anàlisi de la possibilitat d’implantació en territori català. Directors: Lluís Font i Ran i J.M. Fons Bo-
ronat. Departament d’Organització i Direcció d’Empreses. UPC

— Carme Casas i Arcarons. Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la Plana
de Vic. Director: Josep M. Ninot i Sugrañes. Departament de Biologia Vegetal. Universitat de Bar-
celona.

—Miquel Caballeria i Suriñach. Self Organisation in the Nearshore: Shear Waves: Crescen-
tic and Transverse Bars. Director: Albert Falqués i Serra. Departament de Física Aplicada. UPC.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ. RELACIÓDEL PROFESSORAT



Neus Carbonell i Camós
Alfons Codina i Pujol
Eusebi Coromina i Pou
Lluïsa Cotoner i Cerdó
Zoraida De Torres i Burgos
Sergi Domínguez i Tarragona
Eva Espasa i Borràs
Margarita Estapé i Tous
Assumpta Fargas i Riera
Miquel Genís i Serra
Pilar Godayol i Nogué
Maria González i Davies
Maria Teresa Julio i Jiménez
Lucrecia Keim i Cubas
Michel Levaillant i Edme
Manuel Llanas i Pont
Irene Llop i Jordana
Laia Moñino i Balaguer
Dolors Moreno i Alcalde
Víctor Obiols i Llandric

Maria Perramon i Civit
Ramon Pinyol i Torrents
Ronald Puppo i Bunds
Pere Quer i Aiguadé
Marta Recuenco i Osa
Richard Samson
Carme Sanmartí i Roset
Segimon Serrallonga i Morer
Joan Solà i Montserrat
Jordi Surinyac i Albareda
Martha Tennent i Hamilton
Ricard Torrents i Bertrana
Carlota Torrents i Ferrer
Àngel Tortadès i Guirao
Xus Ugarte i Ballester
Montserrat Vancells i Flotats
Anna Venancio i Castells
Sheila Waldeck i Garforth
Vladimir Zaiats
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Nous professors doctors

— Eusebi Coromina i Pou va defensar la tesi doctoral L’article personal en català. Marca
d’oralitat en l’escriptura. Directora: Margarida Bassols. Escola de Doctorat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Qualificació Excel˙lent cum laude per unanimitat. 18 de juny de 2001.

— Pere Quer i Aiguadé va defensar la tesi doctoral L’adaptació catalana de la “Historia de
rebus hispaniae” de Rodrigo Jiménez de Rada: Textos i transmissió (segles XIII-XV). Directora: Lola
Badia. Departament de Filologia Catalana. Facultat de Lletres. Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Qualificació: Excel˙lent cum laude per unanimitat. 27 d’abril de 2001.
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PROFESSIONALS DELS SERVEIS

Administració
Dachs Rossell, Elisabet
Gascó Danés, M. Mercè
Horno Pons, Sílvia
Lagunas Riera, Joan
Martin Campoy, Antònia
Roca Riera, Núria
Sala Selles, Berta
Verdaguer Vilarrasa, Ramon

Secretaria Acadèmica / Àrea d’Atenció
a l’Estudiant

Camps Fernández, Alícia M.
Costa Casas, Núria
Costa Erra, M. Lluïsa
Gaja Gonzalez, Esther
Garcia Fabregas, Yolanda
Hernando Ordoñez, M. Carme
Morató Serra, Agnès
Muñoz Tamargo, Ester
Mundó Collell, Montserrat
Padrós Tuneu, Núria
Parés Teixidor, M. Teresa
Puig Costa, Immaculada
Quintana Delgado, Maria
Trabal Guitart, Joan
Vila Sala, Elisabet

Biblioteca
Aguilar Martí, Montserrat
Andreu Molina, Anna
Coma Costa, Núria
Comasòlivas Codina, M. Alba
Comerma Roma, M. Dolors
Mascaró Parramon, Gemma
Montanyà Comelles, Mercè
Pulido Medina, M. Àngels
Salgot Negre, Mireia

Àrea de Comunicació i Màrqueting
Tuneu Vila, Miquel
Zurita Gordillo, M. Llúcia

Secretaria Càtedra Unesco
Diez Tejerina, Dèlia

Escola Universitària de Ciències de la Salut
Riu Serra, M. Àngels
Ylla Boré, Elisabet

Escola Politècnica Superior
Soler Vázquez, Marta

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Prat Trape, Merce
Saborit Subirana, Francesca
Vivas Llopart, Montserrat

Servei d’Estudis i Empresa
Montal Armengou, Judit
Mora Puigví, Antoni
Morral Palacín, Noemi

Facultat d’Educació
Ruiz Zafra, Dolors
Peix Cabanes, Marta
Guix Godayol, Rosa M.
Muñoz Vilaseca, M. Dolors

Facultat de Ciències Humanes, Traducció
i Documentació

Boixeda Domènech, M.Carme
Casals Suñer, Assumpta

Llibreria/Copisteria
Parera Mateu, Anna M.
Puntí Recasens, Joaquim
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Recepció/Telefonia
Anglada Roca, Núria
Busquets Buezo, Maria

Sart
Hueso Morell, Albert
Molist López, M. Mercè
Terradellas Planas, Olga
Vilalta Famada, Enric

Secretaria del Rectorat
ArauMartinez, Eva
De Rocafiguera Espona, M. Mercè
Marin Martin, Trini
Simon Ferran, Montserrat

Servei d’Audiovisuals
Roma Banús, Josep M.
Salvans Casas, Lluis

Servei d’Informàtica
Bisquert Illa, Josep
Font Casacuberta, Josep
Gil Rovira, Noemi
Jiménez Reifs, David
Molas Verdaguer, Francesc
Tuneu Oliva, Jordi
Vila Espuña, Nuria

Servei d’Estudiants i Esports
López de Rocafiguera, Joaquim

Publicacions Institucionals
Tuneu Vila, Miquel

EPS-Semipresencial
March Amengual, JaumeMiquel

Consergeria
Casadevall Codina, Miquel
Cristoful Tora, Jaume
Cullell Besora, Antoni
Escalera Barrionuevo, Xavier
Fernández Villena, Josep
Garriga Laborda, Ramon
Martínez Parra, Emilio
Ruiz Ferrer, A.David
Sena Sicart, Joan Pere

Neteja
Arumí Tortadès, Concepció
Gómez Ferrera, Anna-Rosa
Laso Carriqui, Júlia
Martin Orta, Urbana
Peral Padilla, Rosa
Tendero Blancas, Joaquima
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Eumogràfic, S.A.

Bartomeu Reyes, Carme
Bartomeus Font, Jordina
Bonaventura, Franco
Bullich Estaun, Maria
Canillas Grande, Joan
Cano Cunill, Albert
Cano Cunill, Jordi
CompanyóMadrid, Josep M.
De Castro Torre, Susana

González Vives, Natalia
Granero Martínez, Anton
Gusi Xiberta, Andrea
Mancera Rosado, Pedro
Navas Fernández, Mireia
OlmoMontiel, Manoli
Prat Salvans, Marta
VanWaart Galmes, Carolina
Tuneu Vila, Miquel

Estudiants col·laboradors
Danés, Raquel
Parés, Noèlia

PROFESSIONALS DE LES SOCIETATS VINCULADES: EUMO EDITORIAL I EUMOGRÀFIC

Adell, Joan
Aguilera, Dani
Alabau, Anna
Alabern, Laura
Álvarez, Josep M.
Armijo, Isabel
Bau, Cristina
Benítez, Carme
Bonet, M. Puigcerver
Bosch, Lourdes
Bruch, Montse
Capdevila, Abel
Casabella, Xavier
Casas, Berta
Diéguez, Marta
Diez, Juan
Domínguez, Cristina

Escamilla, Joan C.
Escarrabill, Joan
Estrenjer, Núria
Fernández, Carles
Ferrando, Xavi
Ferrer, Meritxell
Franquesa, Jordi
Frigola, Josep M.
Garriga, Carles
Gómez, Anna
González, Meritxell
Hedo, Raquel
Lozano, Judit
Lozano, Montse
Malavé, Sandra
Mancebo, Maria
Manas, Cristina

Martín, Vanessa
Martínez, Elisabet
Martínez, Lídia
Mateo, Josep M.
Merideno, Jordi
Míguez, Carme
Montoro, Sònia
Muntadas, Marta
Parés, Lourdes
Peraza, Emili
Planàs, Xavier
Portet, Núria
Puig, Montse
Puixeu, Alexandra
Ramírez, Neus
Roca, Meritxell
Sabaté, Núria

Salamana, Sara
Sola, David
Solsona, Sílvia
Teres, Francesc
Terradellas, Sandra
Torrents, Jordi
Toscano, Rocio
Tristancho, Susana
Ujaque, Núria
Valcárcel, Jaume
Verdaguer, Meritxell
Vergés, Bàrbara
Vilarrasa, Mariona
Viló, Gemma

Estudiants col·laboradors

Eumo Editorial, S.A.

Arumí Albó, Núria
Ayats Coromina, Montserrat
Carrión Ferrer, Ester
Coromina Subirats, Jordina
López Pérez, M. Victòria

Pérez Camps, Jaume
Redortra Vila, Gemma
Roca Prat, Andreu
Roquer Corominas, Eva
Torrents Ferrer, Carlota

Estudiants col·laboradors
Folgarolas, Olga
Lancharro, Eva
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Alumnat

NOMBRED’ESTUDIANTSMATRICULATS PER ENSENYAMENTS

Del total de 4.570 estudiants, 118 es van mantenir en règim d’adscripció a altres universitats: 23 a
la UB; 96 a la UPC i 680 són estudiants de centres vinculats.
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Facultat d’Educació

Escola Universitària de Ciències de la Salut

Facultat de Ciències Juríd. i Econòm.

Escola Politècnica Superior

Fac. de Ciències Humanes, Traducció i Docum.

Bau, Escola de Disseny

Mass-Media, Esc. Sup. de Mitjans de Comunicació

0 1.000 2.000

Total UV
2.952

1.618

500 1.500 2.500 3.000

443

401

446

168

266

59

132

54

47

38

880

212

876

139

0 200 400 600 800

Dones

Homes

1.000

109

103

31

161

0

5

ES Empr. Turisme, Màrqueting i Gestió

ES “Johan Cruyf f ”

Institut de Ciència i Tecnologia

ESTADÍSTIQUES D’ESTUDIANTS PER GÈNERE



36 Alumnat

PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA
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Facultat d’Educació

Mestre, especialitat d’Educació Especial
Alberch Parramon, Sílvia
Alcalà Sayeras, Mercè
Arpi Roca, Marina
Arumí Isern, Marta
Blázquez Martín, Rosa Maria
Boix Rovira, Miriam
Castells Guasch, Alexandra
Cirera Molera, Margarida
Coll Estany, Anna
Collell Ruiz, Isabel
Díaz Gallego, Joana
Durall Puig, Elisenda
Figa Isern, Helena
García Cabo, Soraya
García Pérez, María Pilar
Garrido García, Marcela
Gómez Parra, Miriam
Guillamet Jiménez, Maria
Hernández Gallostra, Roser
Higuera López, Manuel
Illamola Zabala, Anna
Lozano Fenollar, Victòria
Llauradó Tasias, Jordi
Llusà Font, Montserrat
Marina Bosch, Joan Vicenç
Martínez Roca, Anna
Mateu Garrido, Marta
Muñoz Menor, Maria
Navarro Najar, Gemma
Oliveras Sala, Anna
Paituvi Mauri, Anna M.
Pérez Valera, Cristina
Plana García, Rut
Puig Garolera, Núria
Puigmal Brunet, Anna
Renart Zamora, Marta
Romeu Casallachs, Anna
Rovira Cabeza, Sandra

Ruiz Vidal, Maria Fontcalda
Sánchez Fernández, Esther
Santandreu Baiges, Mariona
Santandreu Riera, Catalina
Selles Barniol, Marta
Serrano Ten, Emma
Solano Viñas, Lourdes
Valencia Vila, Sònia
Verdaguer Font, Anna
Xicota Tort, Marta

Mestre, especialitat d’Educació Infantil
Aige Barnola, Anna
Alsina Montfort, Maria Ariadna
Andrés Rivas, Leticia
Andreví Feliu, Montserrat
Anfruns Serra, Alícia
Arroyo Berenguer, Eva
Barrios Soler, Bianca
Bedos Pino, Ada
Bosch Raurell, Olga
Bueno Pamos, Mireia
Camps Ferrer, Olga
Capdevila Mariscal, Anna
Capdevila Quirante, Anna
Caracuel Pinilla, Elisa
Caracuel Pinilla, Maria Carme
Cardona Guitart, Eva
Cardona Marí, Cristina
Castillo Vilar, Ester
Codina Sanglas, Montserrat
Colom Trigo, Miriam
Coma Brunsó, Anna
Cortés Pelissou, Carolina
Cullell Elias, Esther
Chinchilla Chinchilla, Olga
Dalmau Felipe, Elisa
Escarrà Trigo, Raquel
Esteve Tixis, Cristina
Felip Arias, Sílvia
Fernández Burgos, Margarita

TITULATS DEL CURS 2000-2001
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Fernández Mauri, Sandra
Fernández Moreno, Isabel
Ferrer Peral, Marta
Figueras Colls, Montserrat
Fochs Serra, Maria Teresa
Fort i de Puig, Anna
García Jiménez, Estefania-Reyes
García Montiel, Ana
Garrido Serra, Alícia
Gómez Postigo, Eva Maria
Gómez Sutorras, Iria
Graupera Miguel, Montserrat
Guiteras Puntas, Gisela
Gurrea García, Cristina Yolanda
Hedo Campdelacreu, Raquel
Hosta Parramon, Maria del Mar
Jacomet Terrades, María Dolores
Jordana Asensio, Gemma
Juez Novellas, Maria Eugènia
Lancho Redón, Amèlia
Lecina Reigosa, Belinda
Linares Borja, Maria Dolors
Luque Fortea, Sara
Macias Ruiz, Rosa Verònica
Martín Batlle, Tania
Masdevall Palomo, M. Àngels
Masferrer Carbonell, Immaculada
Masgrau Roca, Ester
Mateos Mañas, Ester
Mauri Rovira, Núria
Mirangels Fernández, Laura
Modesto Voltas, Núria
Molas Pajarols, Roser
Molas Plana, Montserrat
Molina Galán, Montserrat
Mont Puig, Gladis
Moral Oliva, Maria Teresa
Moreno Reina, Dolores
Navarro Ciurans, Marta
Odena Capdevila, Neus
Ortega Sans, Ana María
Osa Partal, Silvia de la
Paré Vila, Maria Roser

Pareja Madrid, Eva Maria
Petitbò Forcada, Mireia
Pino Torres, Helga
Pitarch Sabaté, Arantxa
Planell Serres, Sandra de
Polo Lerín, Miriam
Prieto Benavente, Sandra
Puig Bargas, Maria Carme
Puigdemont Melian, Ester
Pujol Bulbena, Maria Teresa
Pujolràs Serra, Judit
Riu Pomar, Sílvia
Rodoreda Sala, Anna
Ros Barragan, Anna
Rovira Forcada, Marta
Sala Carmona, Eva
Sánchez Farran, Ana
Serra Casas, Montserrat
Solà Bares, Anna
Solà Oferil, Remei
Soliva del Rio, Laura
Soto Rodríguez, Silvia
Suriñach Aguilar, Griselda
Taboada Espel, Maria
Taxonera Benet, Carlota
Toneu Calm, Sílvia
Trabal Piella, Maria Pilar
Trébol Paillissé, Anna
Trives García, Laura
Tulsa Vert, Eulàlia
Vega Farrés, Natàlia
Ventura Parés, Dúnia
Verdaguer Musach, Meritxell
Vidal Pascual, Glòria
Vila Botey, Judith
Vilà i Tuneu, Maria
Vizcarro Melich, Aida
Ylla Esteve, Meritxell

Mestre, especialitat d’Educació Primària
AlmazanMoga, Rocío
Alonso Retamero, Mònica
Allo Gutiérrez, Miriam
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Amaro Pujol, Raimon
Ausió Escarrà, Dolors
Bach Pujol, Anna
Balaguer Torres, Enrique
Ballester Bonillo, Monica
Bandera Alemany, Elisabet
Bartolomé Capistrano, Sònia
Begara Solans, Mireia
Blanch Sallés, Susanna
Bonet Trafi, Sílvia
Bransuela Junyent, Roser
Bretx Clotas, Estela
Buch Esparraguera, Xavier
CanoMartínez, Concepción
Carmona Blázquez, Agustín
Carrillo Ibáñez, Lourdes
Casadesús Olucha, Georgina
Casanovas García, Sandra
Casas Batalla, Jordi
Cerrato Caballero, Paloma Isabel
Collado Granados, Montserrat
Corral Pladevall, Susana
Cortés Marco, M. Montserrat
Cunillera Madico, M. Glòria
Dalmau Palomar, Ester
Diaz Capdevila, Marta
Escarrabill Tió, Joan
Eusebio García, Lluís
Ferrer Guilamany, Pau
Fígols Parramon, Alexandra
Garcia Marin, Maria del Mar
Garcia Milán, Laura
Garriga Algue, Sandra
Giménez Castillo, Cristina
Gómez Uria, Erica
González Masana, Montserrat
Grima Graell, M. Claustre
Guillen Arjona, Isabel
Iglesias García, Sònia
Jorquera Mestres, Judith
Juliá Pérez, José
López Flores, Abraham
Lorente Molina, Elena M.

Martí Serra, CarmenMaría
Martínez Marcos, María
Mas Cleries, Elena
Massa Rosa, Meritxell
Meléndez Sola, Anna
Molas Castells, Jordi
Molina Bravo, M. Cristina
Mora Vázquez, Ana María
Munts Trulls, Elisabet
Navarro Mercadé, Josep Lluís
Noguera García, Anna
Noguera Pujol, David
Oliver Bofill, Olga
Ortega Castillo, Isabel
Padín Pujoldevall, Noa
Parés Panamà, Noèlia
Parra Martínez, Anna
Posa Sellabona, Isabel
Pozo Enrique, Laura
Prados Soler, Raquel
Puerta Camprubí, Laura
Ramos Soto, Pilar
Raset Busquets, Olga
Ribas Gispert, Ester
Ribas Manubens, Marta
Ricou Roig, Laura M.
Riera Riera, Meritxell
Roca García, Roser
Roca Roca, Cèlia
Ros Verges, Alba
Rota Mundó, Enric
Rotllan Xifra, Roser
Sáez Solanich, Montserrat
Sanmartín Rodríguez, Gerard
Sañe Bassas, Anna
Segalés Masmitjà, David
Serrano Sastre, Núria
Serrano Trujillo, Núria
Serrano Vera, Mario
Sisó Pozo, Marta
Suárez Castellà, Eva
Surina Sitjà, Albert
Tarrés Toneu, Silvia
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Torras Boixader, Cristina
Torres Planells, Noelia
Tovar Alonso, María Carmen
Traveria Piera, Patricia
Urquia Soler, Joel
Vadillo de Haro, Elena
Valencia Rivas, Jéssica
Varela Ciudad, Judith
Verdura Pi, Marc
Vidal Hernández, Ferran
Vidal Moles, Maria
Vizcarro Melich, Aida
Xargayó Teixidor, Maria
Xuclà Sala, Mònica

Mestre, especialitat de Llengua Estrangera
Boldú Rius, Judit
Cardona Marí, Cristina
Caro Nieto, Montserrat
Colomé Viscasillas, Roser
Franch Carreras, Marta
Gómez de Diego, Jordi
Gutiérrez Rodríguez, Purificación
Jiménez Rubio, Cristóbal
Mañes Cano, Elisabeth
Martí Pallarés, Balma
Martínez Perramon, Anna
Martínez Sánchez, Raquel
Martos Fernández, Margarita
Naudí Augè, Ana Maria
Pallarols Calmó, Irene
Pérez Carrera, Chantal
Puig Teixidor, Gemma
Rubio Bayona, Montserrat
Ruiz Alonso, Rodrigo
Sánchez López, Gemma
Soldevila Batlle, María Carmen
Soler Tona Mercè
Villena Serra, Anna

Llicenciats en Psicopedagogia
Alsina Cuiné, Bibiana
Anglada Roca, Núria

Anglada Sancho, Patrick
Barceló Costa, Marta
Benítez Ortiz, María Carmen
Busquets Plaja, Roser
Caballeria Alarcón, María Isabel
Carbonell Tallant, Eva
Catena Anfruns, Laura
Cubero Agredano, Laura
Danés Juvanteny, Raquel
Diéguez Roca, Marta
Feu Vidal, Maria Teresa
Gastón Puyó, Belén
Jordà Roura, Núria
Lancharro Guerrero, Eva
Landeira Serra, Xènia
Llamas López, Margarita
Martínez López, Marta
Orriols Soler, María Mercedes
Pagès Salvans, Lourdes
Presegué Homs, Filomena
Priego de los Rios, Santiago
Puig Barral, Judit
Pujol Famadas, Rosa
Rossell Santacana, Meritxell
Ruiz Zafra, M. Dolores
Sanglas Devesa, Josep Maria
Santamaria Sosa, Natàlia
Torner Moro, Judith
Tria Loureiro, Maria Carme
Trullols Fàbrega, Anna
Vilà Ormazábal, Maria Carme

Escola Universitària de Ciències de la Salut

Diplomats en Fisioteràpia
Agustí Benito, Josep
Agustí Morales, Sergi
Alas Arus, Mireia
Amills Pujols, Marc
Areñas Codony, Maria
Arizmendi Beitia, Oihana
Arizti Bilbao, Oihana
Argelés Corcoy, Sandra



41Alumnat

Arnau Arnau, Jordi
Arqués Companys, Alexandra
Arruebo Gallego, Maria
Arumí Prat, Joan
Badia Hernández, Ricard
Baena Villalobos, Laura
Bau Parareda, Cristina
Barba Costa, Núria
Barrero Irueta, Miren
Basagaña Ramos, Marc
Blasco Buj, M. Pilar
Bufi Fontdevila, Laura
Burgués Bardolet, Eulàlia
Cabello García, Raquel
Calm García, Xavier
CanoMolina, Yolanda
Cirera Serrallonga, Eva
Colomer Salomó, Meritxell
Crespí Seguí, M. Magdalena
Crespo González, Juan Carlos
Cruz Pérez, Daniel
Cuenca Capdevila, Raquel
Cuesta Casas, Maria
Cursa Borrell, Lidia
Cherta Llorach, Georgina
Delgado Gómez, Luis Manuel
Díaz Mallolis, Ester
Escudero López, Mireia
Fabrega Bartolomé, Núria
Fernández Lima, JuanManuel
Ferrer Bautista, M. Dolors
Font Planes, Marta
Galí Pla, Judit
Gallart Lladó, Eulàlia
García Rincón, Maria Carmen
García Rodríguez, Elisabet
Garolera Molas, Maria Assumpta
Gil Giménez, Patricia
Gispert Pla, Gemma
González Molina, Cristina
González Monrós, Anna
González Ramon, Marta
Gorchs Figueras, Elisenda

Gravalós Gasull, Amanda
Gutiérrez Martínez, M. Victòria
Juan Pujol, Marta
López Eixarch, Mireia
López Garate, Aitzpea
López Lain, Esther
Luque Romero, Cristina
Llena López, Javier
Macias Arias, Laureano
Martínez Martínez, Segi
Martínez Reygaza, Sonia Escolástica
Mas Ubeda, Encarnación
Masdeu Bort, Alex
Mayals Albertín, Núria Ana
Mayor Ulldemolins, Montserrat
Mengual Mallol, Josep M.
Montanyà Riera, Marta
Montserrat Ferré, Amèlia
Mora López, Encarnación
Morales Plana, Anna
Navacerrada Ruiz, Oscar
Nicola Romero, Eva Maria
Nin Dalmau, Meritxell
Ozonas Galmes, Joaquim
Panadés Manresa, Xavier
Parramon Horno, Anna
Polo Solís, Mònica
Quintana Punyet, Barbara
Quintana Sampol, Montserrat
Reverter Batlles, Marta
Rodríguez Nuñez, Yesika
Roset Soler, Gemma
Sánchez Alonso, Laura
Sans Ponseti, M. Dolores
Santisteban Tobarra, Leire
Sellés Palau, Anna
Serra Aguiló, Narcís
Serra Rifà, M. Carme
Sirvent Canadell, Eudald
Solà Estrada, Josep
Teixidó Carbonell, Oriol
Terés Grau, Maria Esther
Terrén Pons, Mònica
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Tomàs Esmel, Eudald
Trassierra Villa, Aura Marina
Trevin Vuelta, Jorge
Urteaga Lizarralde, Ainhoa
Valera Serramia, Sussana
Vidal Muñoz, Elisenda
Vila Boniquet, Meritxell
Vila Bosch, Anna
Viladrich Valledor, Anton
Vilalta Guerrero, Isabel
Xargay Esparraguera, Laura

Diplomats d’Infermeria
Águila Verge, María del
Agustí Font, Sara Carol
Alabern Vila, Núria
Alcaide Cardenas, Ester Maria
Alsinella Solsona, Sara
Arco Avila, Eva María
Ayala Roma, Miriam
Ayma Barbany, Laia
BachMartínez, Montserrat
Bertran Baucells, Aleix
Borrell Cerdan, Maria Mercedes
Boté Fernández, Cristina
Calvo García, Elisabet
Canillas Sánchez, M. Dolores
Carreras Augue, Marta
Casellas Miret, Antonio
Castillo Garcia, Sergio
Cortes Rivera, M. Concepción
Crosas Canadell, Glòria
Cruz Díaz, Verònica
Cruz Fernández, Raquel
Domínguez Gómez, Margarita
Espinosa Amaya, Lucía
Fabrega Sánchez, Eva
Fernández Frias, Sandra
Fernández Paredes, Esther
Florit Company, Catalina Maria
Fresnedo Cutrina, Anna
Fuertes Purificación, Sonia
Galí Morgado, Laura

Gallegos Trias, Doris
García Arroyo, Sandra
García García, Marc Antoni
García Gigante, Mireia
Giménez Matito, Ana M.
Giralt Vázquez, Cristina
Godoy Auladell, Teresa
González Esquivel, Susana
GuardoMaso, Noelia
Guerrero Sabater, Anna
Heredia Perlado, Mireya
Illa Collell, Mònica
Isach Morató, Judith
Jérez Redondo, Alicia
Jiménez Maldonado, Ana
Jorquera Mestres, Nuria
Junqué Jiménez, Anna M.
La Rosa Múñoz, Cintia
Lahoz Riera, Esther
Lázaro Brun, Ester
Lucha Barrete, Sílvia
Lluís Isern, Núria
Manotas Saldaña, Veronica
Martínez Bajo, Montserrat
Martínez Hernández, Verónica
Martínez Jul, Elisabet
Martínez Vázquez, Yolanda
Mataró Puigmacià, Ester
Medina Caneda, Ruth
Mellado Macarrilla, Raquel
Molina Alibés, Susanna
Molina Robles, Esmeralda
Montoro Lorite, María Mercedes
Montoro Naranjo, Sònia
Muntada Font, Bibiana
Navarro Bagán, Isaac
Navarro Toquero, Ainara Gemma
Niño de Mateo, M de las Mercedes
Oliva Rigall, Marta
Ordóñez Martínez, María del Carmen
Ortega Bueno, Natàlia
Pahisa González, Mònica
Pérez Ballús, Adriana
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Pérez Bartolomé, Meritxell
Pérez Cano, Cristina
Pérez García, Marta
Pérez Martínez, Núria
Pinilla Moreno, Cristina
Planas Tubau, Aurora
Puigoriol Gimeno, Raquel
Puntí Baiget, Inmaculada
Reina Bautista, Mercè
Reina Duque, Sònia
Rey Martín, Gema
Rigat Gardella, Immaculada
Rodríguez Rabanaque, Ana M.
Romera Navarro, Daniel
Romeu Blancas, Ester
Roquer Grau, Albert
Ruspira Sánchez, Sara
Sabaté Gómez, Núria
Sánchez Machío, Núria
Saurí Feixes, Sònia
Serrano López, María Isabel
Taberner Vila, Ester
Tavallo Estruch, Noelia
Trastamara-Fernández Caminals, Ivana de
Vila Baño, Ester
Vilà Castañé, Sandra
Vilella Valderrama, Laura

Diplomats en Teràpia Ocupacional
Allende Flores, Sandra
Andreu Crivillers, Ester
Bort Rubert, Lydia
Caballero Araque, Sonia María
Casellas Vilamala, Berta
Claret Bueno, Anna
Climent Llinares, Sílvia
Clota Sala, Laura
Chantrero Gelabert, Jordi
Estany Ortega, Ivan
Ferrando Araujo, Javier
Flores Selga, Montserrat
Fontanet Codina, Núria
García Delgado, Carlos

Gómez Gil, Ana M.
Manuel Canals, Marta
Marí Costa, Maria Nieves
Merino Angel, Sílvia
Montserrat Terroba, Anna
Palacios Martínez, Eva María
Ramírez Mallol, Cristina
Serra Marsal, Elisenda
Serrano González, Anna Maria
Solà Colomer, Josep
Solà Palacios, Raquel
Suriñach Coromina, Pilar
Tomas Carreras, Eva
Vila Cirera, Montserrat
Villegas Subirana, Josep Maria
Virgala Zubiaurre, Ainhoa
Yuste Mejias, Anabel

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Agustí Cufí, Andreu
Barri Sau, Martí
BauMontero, Noelia
Dorca Sellabona, Lluís
Fabré Navarro, Marc
Franquet Piferrer, Amanda
Garreta Fabré, Ramon
Llastarri Tribó, Pepa
Perea Alfaro, Sergio
Pérez Valero, Eduard
Prat Vilella, Joan
Riba Tort, David
Rusiñol Guiteras, Marta
Sagalés Orteu, Ramon
Serra Parés, Cristina
Soler Girvent, Josep
Vilar Lozano, Cristian

Administració i Direcció d’Empreses en règim
d’adscripció a la UB

Delgado Jiménez, Cristina
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Diplomat en Ciències Empresarials
Alabau Aumatell, Anna
Altimira García, Laura
Artigas Bustins, Jordi
Auque Valero, Josep
Alvárez Campoy, Jordi
Balsells Chiglione, Carles
Bertran Campà, Enric
Blancafort Blancafort, Carles
Bona Puig, Isabel
Bonet Bayés, Meritxell
Bosch Castellà, Lourdes
Busquets Bertran, David
Cardelús Guillem, Cristina
Carrillo Casas, Susana
Casas Cintas, Àngel
Casas Fontdavila, Anna
Cascos Gómez, Miguel Angel
Ciurana Cajal, Cristina
Coll Costa, Eva
Colomer Vilarrasa, Leonor
Company Rado, Luis
Costa Codina, Miquel
Criach Toll, Francesc Xavier
Dalmau Padrós, Francesc
Dorca Serra, Elisabet
Dubois Codina, Urko Jordi Andrés
Escarrabill Basols, Joaquim
Escarré Amblàs, Gemma
Estrada Rusiñol, Montserrat
Fageda Vila, Jordi
Fernández Godoy, Jordi
Fernández Vaquero, Gustavo Raúl
Ferrer Clapés, Noelia
Ferrer Mazarico, Núria
Font Comas, Marc
Fontanals Bosch, Jaume
Franquesa Solanich, Jordi
Freixas Porras, Jordi
Frigolé Oliveras, Immaculada
Gámez Picón, Jordi
García Contreras, Rosario
García Martínez, Alex

García Usero, Sònia
Garriga Escudé, Carles
Gibert Clos, Joaquim
Grané Rodríguez, Jaume
Grau Ferré, Sílvia
Ibáñez Nogués, Judit
Ibars García, Joan
Isanta Lasierra, Gerard
Juanola Garriga, Lluís
Lera Pérez, Begoña
Linares Madueño, Carlos Gustavo
López Comas, Marc
López Fageda, Guillem
López López, Visitación
Martin Surell, Irene
Martínez Real, Israel
Mengibar López, Daniel
Molins Carandell, Lluís
Moran Ortigosa, Pedro
Moret Masvidal, Anna
Munsó Soms, Miquel
Muñoz Dilme, Francesc Xavier
Muñoz Saez, Yolanda
Olivé Pi, Jordi
Ollé Camprubí, Xavier
Pagès Cuspinera, Alexandre
Pallarés Renancio, Marta
Panadés Montmany, Meritxell
Parramon Sires, Ramon
Pla Guitart, Sergi
Pons Martínez, María del Pilar
PouMas, Marta
Pou Reig, Sílvia
Prat Parcet, Gil
Pujades Vila, Jordi
Pujol Oliva, Mercè
Pujolasos Vaqué, Isabel
Ripoll Soldevila, Marta
Rebollo Graupera, Anna
Reverter Sancho, M. Dolors
Ripoll Soldevila, Marta
Robert Batalla, Judit
Robles Soldevila, Lluís
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Roca Humada, Esther
Rodríguez Arcarons, Xavier
Roma Serena, Marcos
Roqué Morera, Albert
Ros Gómez, Àngels
Roselló Roca, Josep
Ruiz Romero, Raquel
Sala Casadesús, Marta
Sánchez de la Vega, Jordi
Santamaria Fíguls, M. Alba
Señé Soler, Jordi
Seuma Expósito, Joan
Solans Domínguez, David
Soler Rodríguez, Anna
Soriano Pereiro, Amalia
Sorribas Asensio, Sílvia
Sunyer Quintana, Margarida
Tauré Raspall, Tomas
Torrent Tomàs, Carles
TristanchoManso, Susanna
Utrilla Rodrigo, Alicia
Valls Vila, Rafel
Vázquez Pujolàs, Raquel
Vega Torija, Marta de la
Vila Comas, Marta
Vilalta Vilaregut, Lourdes
Viñuelas Torner, Montserrat

Diplomats en Ciències Empresarials en règim
d’adscripció a la UB

Castaño Alos, Olga Immaculada
Clos Ribas, Cristina
Gutiérrez Guerra, Yolanda
Hernández Cantos, Núria
Márquez Pérez, Vanessa
Martínez Sánchez, Yolanda
Pérez García, Eva
Real Hinarejos, Esther
Saumell Salat, Immaculada
Serrat Vila, Maria Àngels

Diplomats en Turisme
Autet Erra, Lídia

Blasi Freixa, Marta
Casacuberta Roca, Susanna
Coll Prat, Immaculada
Coll Tuneu, Maria
Coma Roura, M. Puiglagulla
Font Sadurní, Ester
Francàs Casals, Glòria
Fumaña Casals, Sandra
Jiménez Montseny, Montserrat
Jurado Homs, Eva
Mas Serra, Fina
Mayorga Polo, Sandra
Palou Santanera, Irene
Serrat Soldevila, Eva
Solà Pijuan, Raquel
Teixidor Ruiz, Mònica
Tobajas Rosell, Natàlia
Valle Comas, Eduard

Escola Politècnica Superior

Llicenciats en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Burgués Bardolet, Antoni
Casanovas Iborra, Lluís
Domènech Salvans, Montserrat
Pablos Miranda, Carlos de

Enginyers d’Organització Industrial
López Sánchez, Àngel
Martínez Monseco, Francesc Xavier
Ocaña Barbero, Rafael
Ribera Munt, Ricardo

Enginyers Tècnics Agrícoles, especialitat en
Indústries Agràries i Alimentàries

Alsina Romeu, Marina
Ballesteros Ruiz, Encarnación María
Bartrina Ibáñez, Montserrat
Basas Jaumandreu, Glòria
Cáceres Cano, Ana Isabel
Carbó Gestoso, Ciriac
Casals Capdevila, Gerard
Cortés Sánchez, Ana
Chismol Vaquer, Verònica
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Escaler Domingo, Josep M.
Freixa Casabella, Laura
García Blanco, Miguel
García Martínez, Glòria
Gil Alonso, Julio
Gómez Sanz, Javier
Joan Roig, Albert
Llanses Goixart, Salomé
Mañas Mañas, Cristina
Martí Marsal, Jordi
Martínez Llansola, Oscar
Nebot Negre, Maria Carme
Onieva Fernández, Alexis
Pallarés Colón, Enric
Parés Soler, Josefa
Pérez Pérez, Oscar
Planell Costa, Mariona de
PouMiquel, Eva
Ramírez Pujolar, Núria
Ribé Rey, Elisa
Ribert Tarros, Marc
Roura Fernández, Sílvia
Saez Fernández, Pedro
Segovia Segovia, Olga
Serra Ruiz Dana, Yolanda
Seto Vázquez, Noelia
Treserra Prat, Guillem
Vacas Riqué, Eva
Vaqué Crusellas, Ester

Enginyers Tècnics Agrícoles, especialitat en
Indústries Agràries i Alimentàries en règim
d’adscripció a la UPC

Arisa Alemany, Guerau
Arredondo Bascaran, Luis
Arus Figa, Clara
Ballester Larroya, Noemi
Baulenas Aulet, Jordi
Boix Codina, Joel
Bosch Uemura, Carles
Codina Griñán, Olga
Colet Gonzalo, Elena
Comerma Echarri, Sílvia

Corominas Gil, Enric
Cortey Vallespir, Meritxell
Delgado Sala, Mireia
Díaz Quilez, Laura
Escanelles Alorda, Joan
Ferrer Brugulat, Pau
Font Schilt, Sara
Gil Camps, Marc
González Morales, Xavier
Guasch Sanromà, Xavier
Hernández Torres, Glòria
Jounou Ferrer, Salvador
Jover Alsina, Ester
Martí Bruñol, Joan
Martín Leal, Daniel
Martínez Trias, Brigitte
MasramonMuntadas, M. Elena
Molina Collell, Laura
Molist Codinachs, Rosa Maria
Montagut Borras, Sofia de
Peña Gallego, Laura de la
Peramos Sánchez, José
Perés Vilalta, Gabriel
Pladevall Bigas, Patricia
Plans Madí, Lluís
Puigdemunt Martí, Marta
Rangel Colom, Carles
Ribé Masdeu, David
Rifà Cayuela, Montserrat
Rivero Aguilar, M. Asunción
Roca Canudas, Montserrat
Rodríguez Pons, Ezequiel
Roig García, Xavier
Ros Farré, Martí
Ruiz Rodríguez, Rubén
Sala Navarro, Montserrat
Sayós Font, Jacint
Solà Oriol, David
Torre Donjó, Belinda de la
Triola Tubau, Eduard
Tuset Mestre, Jordi
Valls Font, Guillem
Vinyet Soley, Gil
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Enginyers Tècnics Industrials, especialitat en
Electrònica Industrial

Coma Xicoy, Joan
Fajula Rovira, Jordi
Izquierdo Martínez, Jordi
Malet Prat, Jaume
Romeu Codina, Ignasi
Sitjà Càrdenas, Ramon

Enginyers Tècnics en Informàtica de Gesió
Aguilera Vega, Daniel
Altadill Antolin, Luis
Barros Fossas, Enric
Cabello Navarro, Iván
Cano Aguilera, Núria
Casillas Allés, Núria
Mateo Redon, Josep M.
Palma Bartolí, Arnau
Pons Iglesias, Xavier
Ponsdomènech Flores, David
Portet Rovira, Núria
Vallduriola Tordera, Pere

Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió en
règim d’adscripció a la UPC

Álvarez Albarran, José Manuel
Arenas Vigo, Jordi
Ariza Tarrés, Albert
Arumí Paz, Roger
Barcons Marmi, Joan
Conesa Royo, David
Costa Señé, Antoni
Fàbregas Sagrera, Joaquim
Gil Rovira, Noemi
Hernández Fernández, Jesús Fernando
López López, Miguel Angel
Ojeda Flores, Joan
Sar Garrido, Juan José del
Serra Saborit, Jordi
Ubieto Pitarque, Jose Angel
Vila Orriols, Ester

Enyinyers Tècnics de Telecomunicació, especialitat
en Sistemes de Telecomunicació

Ausiró Mora, Albert
Canet Jané, Carles
Capdevila Roqué, Abel
Carreté Roda, Carles
Castany Aregall, Víctor
Colomé Subirana, Albert
Comabella López, Juli
Dorca Casellas, Albert
Esteve Carbó, Marc
Gil Álvarez, Pedro Joaquin
Lima Granada, David
Miret Fontelles, Albert
Moreno Gómez, Francisco
Ribot Bernabé, Carles
Rodríguez Perea, David
Sánchez Izquierdo, Carlos
Sancho Crous, Josep
Tanyà Montero, Fermí
Verdaguer Muntal, Joan
Vilanova Pi, Victor

Enginyers Tècnics de Telecomunicació, especialitat
en Sistemes de Telecomunicació en règim
d’adscripció a la UPC

Balcells Olivan, José Ramon
Bancells Bau, Lluís
Calvo Martin, Fernando
Coll Aguilera, Carlota
Dosaula de Fermentino, Alejandro
Esmorís Giménez, Antonio
Fernández de Haro, José Antonio
Fernández Durán, Juan
Fernández-Giró Martín, Raúl
Fernández Merino, Félix Carlos
Fernández Perza, Enrique Antonio
Ferrández Salvador, Sergio
Ferrero Carreres, Sandra
Font Viñolas, Ismael
Gonzalo Rivero, Isaac
Jiménez Ruiz, Antonio
Martínez Arteaga, Joaquín



Molins Vilardell, Ramon
Montes Sánchez, M. José
Nebot Serra, Àlvar
Pavón García, Angel
Pinart Nadal, Daniel
Porta Aguila, Eduardo
Rico Tuneu, Mario
RomaMaldonado, Daniel
Roqueta Macià, Xavier
Rovira Farré, Ramon
Santoyo Castañar, Josep
Sauret Ibars, Laia
Serrano Escalona, Sergio
Vicente Vicente, Javier
Viles Heras, Jordi
Zaragoza González, Francisco

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació

Diplomats en Biblioteconomia i Documentació
Benito Alier, Mari Ana

Berge Ribas, Elisenda
Capdevila Roqué, Joan
Donada Casanovas, Laura
García Salas, Xavier
Giramé Parareda, Ricard
Puigivila Viñeta, Nuria
Vidal Mas, Roser

Llicenciats en Traducció i Interpretació
Agustí Sabeña, Sílvia
Batlle Casas, Jordi
Bellido Fortuny, Mireia
Bernal Farré, Maria del Mar
Boldú Parlón, Andrea
Camino Roge, Susana
Canadell Mir, Francesc
Casacuberta Aliguer, Miquel
Casas Vila, Judit
Castillo González, Ariadna

Ceballos Torres, Maite
Cedó i Perpinyà, Eulàlia
Chumillas Coromina, Jordi
Exposito Rodríguez, Anna
Feliu Moragues, Anna
Frigola Seculi, Josep Maria
Gallifa Serra, Núria
Garcia Adell, Joana
Genís Bardolet, Eulàlia
Gras Subirats, Natalia
Llanes Baro, M. Angels
Marimon Virgili, Anna
Martínez Daniel, Magda
Mas Arranz, Margarita
Miquel Roigé, M. del Carmen
Palau de la Nogal, África
Pedreira González, Judith
Plana Tullot, Marta
Porras Agüera, Vanessa
Reig Malonda, Natàlia
Ridorsa Bayés, Ingrid
Roca Torné, Aida
Sánchez Delgado, Patricia
Sánchez Gordaliza, Judith
Saün Gotarra, Cristina
Segura Smith, Jéssica
Simats Jiménez, Montserrat
Solarte Winkler, Glenda Dorothy
Soler Fuentes, Laura
Suárez Banbreda, Tamara
Tenedor Velasco, Natàlia
Ventós Puigdevall, Anna
Viadel Navarro, Vanessa
Vila Llonch, Marta
Woodruff Martínez, Laia
Ylla Ricart, Mercè

Llicenciats en Traducció i Interpretació en règim
d’adscripció a la UB

Ribera Berengué, Núria
Terradellas Garcia, Sandra
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NOMBRE DE TITULATS

Per centres

Per ensenyaments



50

Concepte Import

Beques fons social 47.692.707

Beques col·laboració 35.458.532

Beques Formació Continuada / Tercer Cicle 13.206.330

TOTAL 96.357.569

B eq ues

Beques

Beques d’ajut a l’estudi

INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Caixa de Manresa Caixa de Catalunya “La Caixa”

Beques Beques
acceptades Import acceptades Import Import

Facultat d’Educació 6 870.000 8 1.428.436

E.U. Ciències de la Salut 1 165.000 6 1.106.330

Fac. Ciències Jurídiques i Econòm. 0 0 1 95.414

Escola Politècnica Superior 0 0 6 1.451.108

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 1 135.000 3 563.855

TOTAL 8 1.170.000 24 4.645.13 300.000

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports Generalitat de Catalunya

Nombre de Beques Nombre de Beques
sol·licituds acceptades Import sol·licituds acceptades Import

Facultat d’Educació 309 227 57.265.865 269 183 12.884.200

E.U. Ciències de la Salut 388 277 104.376.439 310 222 17.293.800

Fac. Ciències Jurídiques i Econòm. 70 33 5.982.953 59 26 1.994.000

Escola Politècnica Superior 46 15 3.495.410 47 22 1.863.500

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 45 28 7.478.019 44 28 2.518.600

TOTAL 858 580 178.598.686 729 481 36.554.100

INSTITUCIONS PRIVADES

UNIVERSITATDE VIC
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Beques per mobilitat d’estudiants

Beques
Universitat

de Vic

Beques
Entitats Financeres

Beques MEC

Beques
Generalitat

178.598.686

8.970.000

96.357.569

36.554.100

Beques
Comissió
Europea11.628.133

Total import beques

Comissió Europea Caixa de Manlleu Caixa de Catalunya

Programa Erasmus / Sòcrates
11.628.133 2.500.000 354.857

ProgramaDRAC

Total import beques: 332.108.488

Beques





Dades econòmiques

En les pàgines que segueixen presentem el resum del Compte d’Explotació i del Balanç de
Situació del curs 2000-01, tancats a 30 de juny de 2001, i aprovats pel Patronat de la Fundació
Universitària Balmes, comparant-los amb els de l’exercici anterior.

Presentem també el pressupost aprovat pel Patronat de la FUB per a l’exercici 2001-
2002.

La situació financera i els resultats que es detallen han estat auditats per la firma
Faura&Casas Auditors i Consultors i reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i de la situació fi-
nancera de la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic.

El resultat de l’exercici tancat ha millorat respecte al de l’exercici anterior tot i que no s’ha
assolit completament la previsió del pressupost. Les causes les trobem en la disminució dels ingres-
sos i l’augment de les beques atorgades respecte al previst en el pressupost. Aquestes desviacions
s’han compensat parcialment gràcies a l’augment de les subvencions rebudes, a la disminució de les
despeses de funcionament i a la millora dels resultats financers (ingressos menys despeses finance-
res).

Pel que fa al balanç de situació, el passiu exigible disminueix en un 6,94%, producte del
retorn de préstecs tant a llarg com a curt termini, i de la millora del saldo creditor amb les adminis-
tracions públiques.

En l’actiu augmenta significativament l’amortització acumulada i també l’immobilitzat
material fruit de les inversions en obres i equipaments.

L’actiu circulant disminueix un 22,69%, per la important recuperació de saldos deutors.
Tot plegat conflueix en una millora del flux de caixa respecte a l’exercici 1999-00.

ANTONI UIX

Gerent

53Dades econòmiques
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Balanç de situació

PASSIU 30/06/00 30/06/01 variació % var.

PASSIU NO EXIGIBLE 1.171.572.334 1.120.719.337 -50.852.997 -4,34%

FONS PROPIS 512.317.408 461.023.540 -51.293.868 -10,01%

SUBVENCIONS DE CAPITAL 659.254.926 659.695.797 440.871 0,07%

PASSIU EXIGIBLE 1.976.230.863 1.839.095.501 -137.135.362 -6,94%

CREDITORS A LLARG TERMINI 1.155.104.470 1.081.425.091 -73.679.379 -6,38%

CREDITORS A CURT TERMINI 821.126.393 757.670.410 -63.455.983 -7,73%

Amb entitats de cr? dit 282.268.152 235.695.204 -46.572.948 -16,50%

Amb empreses del grup 34.398.201 30.203.097 -4.195.104 -12,20%

Creditors comercials 182.030.546 204.108.773 22.078.227 12,13%

Amb Administracions públiques i 257.556.524 225.042.916 -32.513.608 -12,62%

altres deutes no comercials

Ingressos avançats 64.872.970 62.620.420 -2.252.550 -3,47%

TOTAL PASSIU 3.147.803.197 2.959.814.838 -187.988.359 -5,97%

ACTIU 30/06/00 30/06/01 variació % var.

IMMOBILITZAT 2.558.225.290 2.503.911.497 -54.313.793 -2,12%

Despeses d’establiment 160.158.792 158.628.608 -1.530.184 -0,96%

Immobilit< at immaterial 334.169.924 335.859.695 1.689.771 0,51%

Immobilit< at material 2.059.526.918 2.125.854.308 66.327.390 3,22%

Amortit< acions acumulades -551.738.127 -647.338.897 -95.600.770 17,33%

Immobilit< acions financeres 556.107.783 530.907.783 -25.200.000 -4,53%

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIV. EX. 5.384.971 4.250.653 -1.134.318 -21,06%

ACTIU CIRCULANT 584.192.936 451.652.688 -132.540.248 -22,69%

E; ist? ncies 23.065.415 16.956.838 -6.108.577 -26,48%

Deutors 333.712.571 280.738.333 -52.974.238 -15,87%

Inversions financeres temporals 26.210.632 50.501.540 24.290.908 92,68%

Tresoreria 172.088.485 49.555.654 -122.532.831 -71,20%

Despeses avançades 29.115.833 53.900.323 24.784.490 85,12%

TOTAL ACTIU 3.147.803.197 2.959.814.838 -187.988.359 -5,97%





Premis i distincions

DISTINCIONS INAUGURACIÓ DE CURS

Per acord del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, a proposta del Consell de Di-
recció de la UV, es va fer lliurament de les insígnies de la Universitat de Vic a les professores Maria
Antònia Canals i Victòria Subirana (Vicki Sherpa) en reconeixement de la seva tasca exemplar per
la universalització de l’educació.

PREMIS EXTRAORDINARISDETITULACIÓ

El Consell de Direcció, a proposta dels degans i directors dels centres, acordà concedir els pre-

mis extraordinaris de titulació corresponents al curs 2000-2001 a les següents persones:

Sílvia Toneu i Calm, de la Diplomatura deMestre, esp. d’Educació Primària

Rut Pujol i Boix, de la Diplomatura deMestre, esp. d’Educació Infantil

Montserrat Pujolar i Careta, de la Diplomatura deMestre, esp. d’Educació Especial

Lourdes Fernández i Santander, de la Diplomatura deMestre, esp. de Llengua Estrangera

TrinidadMarín iMartín, de la Llicenciatura de Psicopedagogia

Laura López i Collazos, de la Diplomatura d’Infermeria

Laura Piella i Aranda, de la Diplomatura de Ciències Empresarials

Sílvia Cordomí i Saborit, de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses

Gemma Pujols i Cirera, de la Diplomatura de Turisme

Enric Chillaron i Farré, de l’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes

de Telecomunicació.

Mònica Pinadella i Codinach, de la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Núria Bertran i Redondo, de la Llicenciatura de Traducció i Interpretació

HOMENATGES

Per acord del patronat de la Fundació Universitària Balmes, la UV va designar Segimon Serra-

llonga primer professor emèrit de la Universitat. Ambmotiu de la seva jubilació es va editar unmonogrà-

fic de la revistaMiramarges i el llibreMiscel·lània Segimon Serrallonga, que se li va obsequiar el dia que

va llegir la lliçó de comiat a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic ambmotiu de la inauguració

de la 6a Universitat d’Estiu.

També en el marc de la Universitat d’Estiu, la Universitat i la ciutat de Vic varen retre un ho-

menatge al crític i pedagog Joan Triadú ambmotiu del seu vuitantè aniversari.
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TERCERS PREMIS UNIVERSITAT DE VIC DE RECERCA PER A ESTUDIANTS DE BATXILLERAT

El dia 31 de maig es van lliurar els Premis de Recerca Universitat de Vic per a estudiants
de Batxillerat que en aquesta tercera convocatòria abastaven 14 comarques catalanes, a més d’An-
dorra i les Illes. En total es varen rebre 176 treballs que optaven a un dels cinc premis de 100.000
pessetes per cada modalitat.

En la modalitat d’Humanitats els dos treballs guanyadors ex aequo van ser «Les entitats
vigatanes, una part de la nostra història», de Marta Pascal Capdevila, del Col·legi Escorial de Vic, i
«La figura del Déu Suprem en la mitologia. Dotze mitologies comparades», de Núria Barnolas No-
guer, també del Col·legi Escorial de Vic.

En la modalitat de Ciències Experimentals, es van donar dos guanyadors ex aequo:
«L’epidèmia del s. XXI: anorèxia i bulímia», obra de Sònia Hernàndez Torres i Cristina Dordas Sit-
jar, de l’Institut Abat Oliba de Ripoll, i «Estudi etnobotànic. Creences i remeis de la Cerdanya», de
Núria Muntané Manaut, de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà.

En Tecnologia el jurat va premiar com a millors treballs «Pedra, gra i aigua: els molins fa-
riners hidràulics a Piera», de Montserrat Cucurella Jorba, de l’Institut Guinovarda de Piera, i «Pro-
jecte d’itinerari del parc comarcal de Montesquiu», de Carles Colomo Espona, de l’Escola Nostra
Senyora del Carme, de Ripoll.

En la modalitat d’Arts es van atorgar tres premis, un primer i dos segons ex aequo. El
guanyador ha estat el treball «Els artistes del Lluçanès», de Marc Sangrà Armengol, de l’Escola
d’Art Junyent i Subirà de Vic. Els segons premis han estat per «Fusió de sons», de Núria Cañama-
res, de l’Institut Joan Mercader d’Igualada, i per «El moble espanyol dels segles XVII i XVIII: les
alacenes», d’Anna Serra, del mateix institut.

En la modalitat de Ciències Socials, el primer premi va ser pel treball «Immigració i pro-
blemàtica social a Manlleu», d’Eloi Roca García, de l’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. El
segon va ser, ex aequo, per «Costa Brava Plató. Els rodatges cinematogràfics a la Costa Brava», de
Paula Blanco i Barnés, de l’Institut Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar, i «El Ferrocarril al Ri-
pollès», de Núria Camps Casals, de l’Escola Nostra Senyora del Carme, de Ripoll.

Johan Cruyff i Emilio Butragueño varen rebre una placa de la Universitat de Vic en reco-
neixement a la seva contribució a la promoció de la formació universitària en el món esportiu.

JOHAN CRUYFF I EMILIO BUTRAGUEÑO VAREN REBRE UNA PLACA DE LA UNIVERSITAT DE VIC

El dimarts 27 de febrer, va tenir lloc un acte-col·loqui sobre «La formació en gestió d’em-
preses esportives» a l’Aula Magna de la UV. L’acte va ser presidit pel rector de la Universitat, Ricard
Torrents, i va comptar amb les intervencions del degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques, Josep Burgaya, i de Daniel Barquero, director general de l’Escola Superior Johan
Cruyff, centre vinculat a la UV per a la impartició del títol propi de Graduat en Gestió i Direcció
d’Empreses Esportives.
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Durant l’acte el rector va fer lliurament d’una placa d’agraïment de la Universitat de Vic a
Johan Cruyff i Emilio Butragueño, en reconeixement a la seva contribució a la promoció de la for-
mació universitària en el món esportiu.

Tant Johan Cruyff com Emilio Butragueño van fer intervencions contemporitzadores
molt aplaudides pels nombrosos estudiants i mitjans de comunicació que seguien l’acte i que van
fer petita l’Aula Magna de la Universitat. L’acte es va cloure amb un col·loqui amb els guardonats,
que van fer gala del mateix fair-play i esportivitat que el públic que els escoltava.

ESTUDIANT ADOPTIU

Aquest any el nomenament de l’Estudiant Adoptiu, que es fa el dia de la Festa de la UV,
va recaure en el pilot d’enduro i raids Nani Roma, un esportista de prestigi reconegut a qui es in-
vestir amb la capa i el barret de copalta tradicionals dels estudiants vigatans del segle XIX, i que han
quedat com a emblemàtics de la figura literària de l’Estudiant de Vic.

FACULTAT D’EDUCACIÓ

Premis rebuts

M. Carme Bernal va obtenir ex aequo el premi Frederica Montseny de narrativa curta, or-
ganitzat pel Grup de Dones de Manlleu i l’Ajuntament de Manlleu.

Ramon Coma i Ferrer va obtenir el premi l’ONCE sobre experiències i materials pedagò-
gics de l’any 2000 amb el treball El aula de informática puede ser de todos y para todos desde las prime-
ras edades de la infancia.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Premis concedits

Premis EUCS a la Promoció de la Salut
El curs acadèmic 2000/2001 l’Escola Universitària de Ciències de la Salut va convocar el

1r Premi EUCS a la Promoció de la Salut amb objectiu de premiar els millors treballs o materials
divulgatius inèdits relacionats amb la promoció i l’educació per la salut de la població.

Podien optar-hi tots els estudiants dels diversos ensenyaments matriculats a l’EUCS. Els
treballs van ser exposats a la Universitat de Vic durant la setmana de l’11 al 17 de maig de 2001. El
lliurament del premi va tenir lloc el dijous 10 del mateix mes coincidint amb la Diada Internacio-
nal d’Infermeria.
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El tribunal d’avaluació va estar format pels professors: Miquel Vilardell, Miquel Casade-
vall, Anton Granero, Consuelo Rivera i Elisenda Jaumira que van atorgar el primer premi al treball
«No ets un sac de cops, ets una dona: aquí en podem parlar», de Susana Brunet i Coll i Mercedes Se-
oane i Bouzas, i dos accèssits, un per a «Cuida’l i cuida’t», de Laura Xargay, Cristina González i
Ohiana Arizti, i un altre per a «Conta’m un conte de verdures: el pèsol», d’AnnaMengual i Cabanes.

Premis rebuts

Irene Rovira i Elisenda Serra, estudiants de tercer curs de la Diplomatura de Teràpia Ocu-
pacional, van guanyar la beca d’investigació atorgada per la Fundació Bayés pel seu projecte «Ser i
arribar a ser». L’import de la beca es va destinar a fer l’estudi i desenvolupar un programa de treball
amb infants que viuen al carrer a la ciutat de Guatemala.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Premis rebuts

El Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació concedeix anualment un premi al
millor estudiant d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de la UV. L’estudiant premiat enguany
va ser Jaume Miquel March i Amengual. El lliurament del premi va tenir lloc al campus Torre del
Frares a càrrec del Secretari del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació José A. García
Martínez.

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Premis concedits

V Premi de Traducció Andreu Febrer
La Facultat va convocar la cinquena edició del Premi de Traducció Andreu Febrer. A

aquest premi poden presentar-s’hi, amb traduccions al català o al castellà, tots els estudiants matri-
culats a segon cicle o equivalent de qualsevol Facultat de Traducció i Interpretació. El veredicte es
va fer públic el dia 7 de juny de 2001, durant la Cerimònia de Lliurament de Diplomes a la Cin-
quena Promoció de Llicenciats en Traducció i Interpretació. Premi de traducció al català: Joana
Busquets i Figueras. Premi de traducció a l’espanyol: Lara Domínguez Araujo. Accèssit de traduc-
ció a l’espanyol: Guillermo López-Anglada Fernández.

Primer Concurs de Traducció per a estudiants de Batxillerat
Pel febrer es va convocar, per Internet, el Primer concurs de traducció per a estudiants de
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Batxillerat. L’estudiant de La Salle de Manresa, Marc Serena, va guanyar el premi en ser l’únic dels
seixanta participants que resolgué favorablement cinc dels sis apartats del concurs. El lliurament
del premi es va fer el dia 27 de juny de 2001.

Premi als estudiants d’alemany de la Facultat
El Consolat d’Alemanya a Barcelona va fer donació a la Facultat de Ciències Humanes,

Traducció i Documentació de la Universitat de Vic de lots de llibres per als millors estudiants de
les assignatures del Departament de Llengües Estrangeres - Secció Alemany. Varen guanyar els lli-
bres Maria Nogué, Judith Pedreira, Natàlia Reig i Aida Roca. El lliurament va tenir lloc el dia 27 de
juny de 2001.

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

Premis rebuts

El dimarts 29 de maig es va celebrar a la Sala Oval del Palau Nacional de Monjuïc el sopar
anual de Pimec-Sefes, presidit per Jordi Pujol, durant el qual es lliuraren els Premis Pimes 2001.

En el conjunt de premis Pimes per a empreses hi ha l’apartat de Premis Universitat-Em-
presa als millors treballs inèdits que enguany havien de tractar el tema «La immigració a Catalunya
i la seva integració a les Pimes. Present i futur de la immigració».

Els estudiants guardonats amb el primer premi van ser Antoni Coll, Agustí Jutglar i Cris-
tina Riera; i amb el segon premi Susana Carrillo i Laura Torra, tots dos grups de la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat de Vic. El tercer premi va recaure en estu-
diants d’Empresarials de la Universitat de Barcelona.

Aquesta era la quarta edició dels Premis Pimes; en la segona edició un grup d’estudiants
de la Universitat de Vic ja va obtenir un premi Universitat-Empresa, i en la tercera edició també va-
ren aconseguir un primer i un segon premis.

Els 14 membres del jurat de l’edició 2001 dels Premis Pimes han estat Julia García Valde-
casas, delegada del Govern a Catalunya; Francesc Homs, conseller d’Economia i Finances; Lluís
Franco, conseller de Treball; Antoni Subirà, conseller d’Indústria, Comerç i Turisme; Maravillas
Rojo, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona; Francesc Raventós, conse-
ller delegat de Catalunya d’Iniciatives; Josep González, president de Pimec-Sefes; Josep M. Loza,
director general de Caixa de Catalunya; Jaume Ventura, director general adjunt de Banc de Saba-
dell; Carlos Losada, director general d’ESADE; Carles Cavallé, director general d’IESE; Josep
Orihuel, delegat a Catalunya d’Expansión, Josep M. Ureta, redactor en cap d’Opinió de El Perió-
dico, i Jordi Goula, responsable del suplement Economía y Negocios de La Vanguardia.

61Premis i distincions



ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY BAU

Premis rebuts
Estudiants de tercer curs de Disseny Gràfic de BAU van participar en el concurs dels Pre-

mis Signes i van obtenir el segon premi amb un treball denominat Tinc7 realitzat per Vicky Martí-
nez, Estel Valera i Sònia Rodríguez. L’Escola BAU va obtenir també una menció especial pel pro-
jecte UME realitzat per Àlex Prieto i Màrius Alegre. Un tercer treball de BAU, denominat Kuteku,
realitzat per Anna Ferry, Míriam Torrell i Christian Vidal va arribar a la selecció final.

Els Premis Signes, que es concedeixen anualment, s’han consolidat com un dels més im-
portants dins de l’àmbit de les escoles de disseny del nostre país. Convocats per l’empresa Signes,
de senyalització i implantació d’identitat corporativa, compten amb la participació d’escoles de
disseny de tot l’Estat. Aquest any se’n va celebrar la sisena edició a la sala Luz de Gas de Barcelona.
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Conferències i activitats congressuals a la UV

FACULTATD’EDUCACIÓ

Conferències

—«La tecnologia informàtica aplicada a les persones amb discapacitat», impartida per Jor-
di Escoin, de l’Institut Gutmann de Barcelona, per a estudiants de segon curs d’Educació Especial.

— «L’atenció dels menors en situació de risc social greu», impartida per Joan Sala Baiget,
del Departament d’Educació Especial de la UV, als estudiants de Teràpia Ocupacional de l’Escola
de Ciències de la Salut. Gener de 2001.

— «El circuit d’atenció dels menors desemparats», impartida per Joan Sala Baiget, del
Departament d’Educació Especial de la UV, als estudiants d’Educació Infantil i Educació Social.
Febrer de 2001.

— «El projecte de Filosofia per Nens de Matthew Lipman: metodologies d’aplicació a
l’escola», impartida per la professora Belinda Parris als estudiants de 2n curs d’Educació Primària i
d’Educació Especial, dins l’assignatura de Psicologia de la Educació. Novembre de 2000.

— «Alegria i vida», impartida pel professor Manel Dionís Comas, del Departament
d’Educació Especial, organitzada per la Associació Oratge. Universitat de Vic, març de 2001.

— «La soledat: goig o sofriment», impartida pel professor Manel Dionís Comas, del De-
partament d’Educació Especial, organitzada per la l’Aula de la Gent Gran. Sala d’Actes del Sucre,
novembre de 2000.

— «L’atenció educativa als sords a Catalunya», impartida pel CREDA Comarques 1 als
estudiants de segon curs d’Educació Especial dins l’assignatura Aspectes Evolutius i Educatius de la
Deficiència Auditiva.

— «L’educació com a camí» col·loqui de Raimon Panikkar amb estudiants de la Facultat
d’Educació. Tavertet, abril de 2001.

— «Amb veu de mestre», impartida per Jaume Cela el 20 de novembre de 2000. Organit-
zada per Departament Ciències de l’Educació.

— «Ser mestre a l’escola rural», impartida per Joan Soler el 13 de març de 2001. Organit-
zada per Departament Ciències de l’Educació.

— «L’escola rural del segle XXI», impartida per Joan Soler. Organitzada per Departament
Ciències de l’Educació.

— «El treball globalitzat a l’aula», impartida per Antoni Zabala el 17 de maig de 2001.
Organitzada per Departament Ciències de l’Educació.

— «La pràctica educativa de l’educador social», impartida per Joan Sala 17 d’abril de
2001. Organitzada per Departament Ciències de l’Educació
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— «Racisme i interculturalisme», impartida per SOS Racisme el 5 de maig de 2001. Or-
ganitzada pel Departament de Ciències de l’Educació.

— «La història de l’educació física», impartida pel Dr. Conrad Vilanou. Organitzada pel
Departament de Ciències de l’Educació

— «Les desigualtats entre homes i dones al s. XX «, impartida per Xavier Rambla a les
Jornades sobre Dona, Dret i Nous Models de Família organitzades por la Facultat de Ciències Jurí-
diques i Econòmiques de la UV. Desembre de 2000.

— «La psicopedagogia en els àmbits d’educació no formal», impartida per Marta Muñoz
(Creu Roja Barcelona) el 17 de novembre de 2000. Organitzada pel Departament de Ciències de
l’Educació en el marc de l’assignatura Seminaris de Psicopedagogia.

— «La formació d’adults», impartida per Anna Gómez de l’Escola de Persones Adultes de
Centelles el 23 de març 2001. Organitzada pel Departament de Ciències de l’Educació en el marc
de l’assignatura Seminaris de Psicopedagogia.

— «L’ecofeminisme», impartida per Jordi Martí el 3 d’abril 2001. Organitzada pel De-
partament de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura Aproximació Interdisciplinària als
Estudis de les Dones.

— «Història del moviment feminista», impartida per Neus Carbonell el 19 d’abril de
2001. Organitzada pel Departament de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura Aproxi-
mació Interdisciplinària als Estudis de les Dones.

— «Dona i accions polítiques», impartida per Xavier Rambla el 24 d’abril de 2001. Or-
ganitzada pel Departament de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura Aproximació In-
terdisciplinària als Estudis de les Dones.

— «Dona i treball», impartida per Esther Fatsini el 8 de maig 2001. Organitzada pel De-
partament de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura Aproximació Interdisciplinària als
Estudis de les Dones.

— «Pedagogia de la sensibilitat», impartida per Eulàlia Collelldemont el 15 de maigde
2001. Organitzada pel Departament de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura Aproxi-
mació Interdisciplinària als Estudis de les Dones.

— «Resolució de conflictes», impartida per Antoni Portell, de l’Escola Santa Caterina de
Vic, el 18 de maig 2001. Organitzada pel Departament de Ciències de l’Educació en el marc de
l’assignatura Seminaris de Psicopedagogia.

— «Una experiència d’educació permanent per a la inserció social de persones amb con-
demnes penitenciàries», impartida per Pere Compte, educador de la Fundació Arca per a la Inser-
ció, el 30 de juny de 2001, en el marc de l’assignatura Educació Permanent de la Diplomatura
d’Educació Social.

— «De la sensorialitat al desenvolupament de la personalitat», impartida per Montserrat.
Palau, del Departament d’Educació Infantil, l’octubre de 2000. Conferència inaugural del Màster
en Pràctica Psicomotriu.

— «L’organització a llar d’infants», impartida per Berta Vila i Saborit, Departament

64 Conferències i activitats congressuals a la UV



d’Educació Infantil, novembre de 2000, en el marc de l’assignatura de 3r d’Educació Infantil: Psi-
copedagogia de l’Educació Infantil.

— «Com aprenen a llegir i a escriure els infants de Catalunya» impartida per M. Carme
Bernal, el maig de 2001, en el marc de l’intercanvi Facultat d’Educació de la UV i el Goldsmith’s
College de Londres.

— «Jacint Verdaguer, poeta romàntic», impartida per M.C. Bernal, el juliol 2001, en el
marc de les XV Jornades Internacionals per a Lectors de Català.

— Ethnic Relations in Catalonia, impartida per Xavier Rambla el maig 2001, en el marc
de l’intercanvi Facultat d’Educació de la UV i el Goldsmith’s College de Londres.

— Educational System in Catalonia, impartida per Antoni Tort el maig 2001 en el marc
de l’intercanvi Facultat d’Educació de la UV i el Goldsmith’s College de Londres.

— Classe magistral sobre «Introducció a la música contemporània d’improvisació» i con-
cert de piano a càrrec de Manel Camp en el marc de l’assignatura Audició Musical. Abril del 2001.

— Audició comentada sobre «La tenora, instrument de la cobla», a càrrec del professor
JoanMontero, en el marc de l’assignatura Audició Musical. Març de 2001.

— Classe magistral sobre «Dansa catalana», a càrrec de la professora Maria J. Serra, en el
marc de l’assignatura Didàctica de la Música a Educació Infantil. Maig de 2001.

— Classe teòrica i pràctica sobre «El Bàsquet» a càrrec de l’exjugador de bàsquet profes-
sional i llicenciat en Educació Física Joan Creus, dirigida als estudiants de primer de magisteri
d’Educació Física. Maig de 2001.

— Classe teoricopràctica sobre «L’esport adaptat en deficients motrius», a càrrec de
membres de l’associació GIDBA, en el marc de l’assignatura Didàctica de l’Educació Física de ter-
cer d’Educació Primària.

— Taller sobre «Jocs cooperatius» impartit per la professora Rosa Guitart el 5 de març del
2001 dins la setmana de tallers per a estudiants d’Educació Social organitzada pels estudis d’Edu-
cació Social de la Universitat de Vic.

Taules rodones

— «Pràctiques reals d’avaluació de l’alumnat en els centres d’Educació Primària i en els
centres d’Educació secundària». Taula rodona celebrada el 22 de maig de 2001, a la Universitat de
Vic, dins de la Conferència Nacional d’Educació, Secció V: «Avaluació d’aprenentatges i orienta-
ció». La mesa va estar integrada pels professors Joan Mateo (coordinador de la Secció) i Antoni
Sans (de la Universitat de Barcelona), la professora Montserrat Vilageliu (CEIP Fortià Solà de To-
relló), el professor Enric Roca (IES Antoni Pous i Argila de Manlleu), Agnès Gradaïlla, inspectora
d’Ensenyament, i Robert Ruiz, professor de la Facultat d’Educació, com a moderador.

— «La vida i les pràctiques a Guatemala», amb estudiants de Mestre del curs 1999-2000.
Organitzada pel Departament de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura Seminari de
Cooperació amb Centreamèrica. Novembre de 2000.

— «La cooperació a Guatemala», ONG Arenys Solidari. Organitzada pel Departament
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de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura Seminari de Cooperació amb Centreamèrica.
14 de desembre de 2000.

Jornades, seminaris

— Seminari de formació sobre Escola Inclusiva, per als grups de la Xarxa Interuniversità-
ria de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels estudiants en una escola per a tothom»

Va tenir lloc a la Facultat d’Educació els dies 14 i 15 de febrer de 2001, organitzat pel Grup
de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), vinculat al Departament d’Educació Especial.
Van participar-hi un total de 38 professors i professores integrants dels diferents grups de la Xarxa.
De la Universitat de Girona, el Grup de Recerca sobre Atenció en la Diversitat (investigador princi-
pal: Dr. Paco Jiménez); de la Universitat de les Illes Balears, el Grup de Recerca sobre Escola Inclusi-
va i Diversitat (investigadora principal: Dra. Dolors Forteza); de la Universitat de Lleida, el Grup de
Recerca sobre Interaccions Socials i Atenció a la Diversitat (investigadora principal: Dra. Glòria Jo-
vé), i de la Universitat de Vic, el Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (investigador princi-
pal: Dr. Robert Ruiz) i el Grup de Recerca Educativa (investigador principal: Dr. Antoni Tort).

Aquest Seminari va estar dirigit per la professora Susan Bray Stainback, de la Universitat
d’Iowa (EUA), que va impartir quatre ponències: «Educació inclusiva: definició, antecedents i prin-
cipis»; «Elements crítics en el desenvolupament de l’escola inclusiva»; «Procediments i pràctiques
que promouen l’escola inclusiva» i «Planificació per al desenvolupament de l’educació inclusiva».

— Jornada sobre «Intervenció psicopedagògica i escola inclusiva».
Es va celebrar a la Universitat de Vic el dia 16 de febrer de 2001, organitzada pel Depar-

tament d’Educació Especial. Hi va assistir un total de 140 persones: la Sra. Sara Blasi, presidenta
del Consell Escolar de Catalunya, professionals del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Edu-
catiu i del Departament d’Ensenyament, mestres, professors i estudiants de la Llicenciatura de Psi-
copedagogia. Susan Bray Stainback va parlar sobre «Escoles Inclusives: situació actual i els princi-
pals reptes que plantegen». Investigadors dels diferents grups que componen la Xarxa
Interuniversitària de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels estudiants en uan escola per a tot-
hom» van presentar comunicacions agrupades en tres taules: «Currículum i atenció a la diversitat»,
«Transició a la vida activa» i «Formació del professorat».

La cloenda va ser presidida pel Dr. Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació i el Dr.
Robert Ruiz, investigador principal del GRAD.

— 1es Jornades de Didàctica del Coneixement del Medi
Dirigides a mestres d’Educació Infantil i Primària amb l’objectiu de replantejar els con-

ceptes actuals sobre el coneixement del medi, proposar línies d’actuació i estratègies didàctiques i
intercanviar reflexions i experiències. Organitzades pel Departament de Ciències i Ciències Socials
de la Facultat d’Educació. Amb la col·laboració del Departament d’Universitats Recerca i Societat
de la Informació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Vic. Van comptar amb 84
inscrits. 23 i 24 de març de 2001.



En aquestes Jornades, el Departament de Ciències i Ciències Socials va presentar la
ponència col·lectiva: «El coneixement del medi a l’escola: quins canvis necessitem?».

— Jornada sobre Drets Humans a Guatemala
Va tenir com a ponent únic el Dr. Julio Eduardo Arango, procurador dels Drets Humans

a Guatemala». Organitzada pel Departament de Ciències de l’Educació en el marc de l’assignatura
Seminari de Cooperació amb Centreamèrica. 29 de novembre 2000.

— Jornada sobre els drets de la infància. La resiliència en els infants
Ponents: Jordi Cots, adjunt al Síndic de Greuges per als Infants; Stefan Vaniestendael, se-

cretari general del BICE Ginebra; Frode Soebstad i Gunvor Lokken, professors de la Universitat de
Trondheim, Noruega. Organitzades pel Departament de Ciències de l’Educació. 22 i 23 de març
de 2001.

— Jornades d’intercanvi de propostes didàctiques
Objectius: Oferir un espai d’intercanvi per conèixer les propostes educatives que han rea-

litzat els estudiants de primer de Mestre de les especialitats d’Educació Infantil, Educació Especial,
Educació Física, Educació Primària i Llengua Estrangera. Organització: Departament Ciències de
l’Educació. Participants: 250. 17 de maig de 2001.

— Seminari d’Investigació i Reflexió
Conferència-col·loqui amb el professor J.M. Esteve, de la Universidad de Málaga, sobre

«Reflexions sobre el rol del professorat en el futur i el paper de la universitat en la seva formació ini-
cial». Tercera sessió del seminari intern de formació del Departament de Ciències de l’Educació.
Gener de 2001.

— Participació de la professora Teresa Puntí en la taula rodona de presentació dels Serveis
Lingüístics a les XV Jornades Internacionals per a Professors de Català organitzades per la Direcció
General d’Universitats i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,
que van tenir lloc a la UV del 16 al 19 de juliol de 2001.

— Francesc Codina i Valls va impartir la sessió «Recursos en línia per a la correcció i l’edi-
ció de textos», dins el IV Curs d’Introducció a la Correcció i a l’Edició de Textos, dins la Universi-
tat d’Estiu de la UV. Juliol de 2001.

— Jordina Coromina i Subirats va impartir docència al Curs Introducció a la Correcció i
a l’Edició de Textos (18 hores). VI Universitat d’Estiu de Vic, del 2 al 13 de juliol de 2001.

— Xavier Rambla va presentar la comunicació: «El desenvolupament humà, la igualtat i
la recerca participant: aplicacions a l’urbanisme i l’educació» a les Jornades Internacionals de Debat
«Desenvolupament Humà», Vic, febrer de 2001, Càtedra Internacional UNESCO UH-UV.
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Congressos i simposis

— Les professores Assumpta Fargas i Teresa Puntí van iniciar les tasques de preparació,
com a membres del comitè organitzador, del 3r Simposi sobre l’Ensenyament del Català a No-cata-
lanoparlants, que se celebrarà a la UV del 4 al 6 de setembre de 2002.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Conferències

— «La Salut Pública i la Infermeria Comunitària a Cuba», impartida per Cachita Betan-
court, l’octubre de 2000, organitzada pel Departament de Salut Comunitària i Salut Mental.

— «Minusvalia amb nens», impartida per Dolors Collell, fisioterapeuta de l’Escola Espe-
cial Estel de Folgueroles, 6 de març de 2001, organitzada pel Departament de Fisioteràpia.

— «Tècniques de Propiocepció: Balance Master», impartida per David Molins, fisiotera-
peuta de la Clínica Tres Torres de Barcelona, 20 d’abril de 2001, organitzada pel Departament de
Fisioteràpia.

— «Fisioteràpia d’amputats i cremats», impartida per Moisès Llopart, fisioterapeuta de
l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, 28 de maig de 2001, organitzada pel Departament de
Fisioteràpia.

— «Diabetus Mellitus tipus I: experiència personal», impartida per Lourdes Garcia, infer-
mera, 28 de novembre de 2000, organitzada pel Departament de Salut Comunitària i SalutMental.

— «Els nens del carrer», impartida per Frank Kronenberg, expert en la problemàtica dels
nens del carrer, març de 2001, organitzada pel Departament de Teràpia Ocupacional.

— «El sexe de la biotecnologia», a càrrec de la doctora Verena Stolcke, amb motiu dels ac-
tes d’inauguració de curs de la Universitat de Vic.

— «Atenció integral a l’escolar amb necessitats educatives especials», a càrrec de Laura Ál-
varez, terapeuta ocupacional i professora de la Universitat Nacional de Colòmbia, adreçada a estu-
diants i professors de la Universitat de Vic.

Jornades, seminaris

— El dia 1 de desembre de 2000 es va celebrar el Dia Mundial de la Sida sota el lema de
«Sidart» amb l’objectiu de treballar la prevenció de la transmissió del VIH/Sida d’una manera posi-
tiva a través de l’art. Les institucions organitzadores foren: el Departament de Benestar Social de
l’Ajuntament de Vic, el Centre d’Atenció en Drogodependències d’Osona (CADO), la Unitat de
Malalties Infeccioses de l’Hospital General de Vic, el Punt Jove de Vic i l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut de la Universitat de Vic. Un total de 44 col·laboracions entre institucions i par-
ticulars van fer possible que 700 persones participessin en aquesta diada.
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— L’Escola Universitària de Ciències de la Salut i l’Hospital General de Vic van organit-
zar, el dia 14 de març de 2001, la Jornada «Més enllà de la malaltia» amb la finalitat d’analitzar i
donar a conèixer els recursos existents i les intervencions que es porten a terme actualment en el
marc sociosanitari educatiu i ocupacional tant per a adults com per a infants i adolescents. La Co-
missió Organitzadora estava constituïda pels següents membres: per part de l’Escola de Ciències de
la Salut de la Universitat de Vic, Nilda Estrella, Teresa Lleopart i Anna Bonafont; per part de
l’Hospital General de Vic, Núria Roger, Gràcia Ferrer, Àngels Romeu i Joan López.

Els ponents de les jornades van ser: Enric Arqués, Jaume Carbonés, Francisco Checa,
Manuel Delgado, Jordi Folch, Carles Furriole, Daniel de León, Silvestra Moreno, Roser Pérez-Si-
mó, Robert Ruiz i Antoni Tort.

— El curs 2000-01 es va formar la Comissió Universitat sense Fum amb l’objectiu de
conscienciar a la comunitat universitària de l’efecte nociu del tabac i d’adequar els espais de la Uni-
versitat de Vic als requeriments de la legislació vigent. La comissió estava formada per Lourdes Al-
biac, Joan Carles Casas, Carme Raurell, Judit Russiñol, Àngel Torres, Montse Vall i Jordi Verda-
guer de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut. Per assolir els objectius fixats, durant la
setmana del 28 de maig a l’1 de juny es va dur a terme una Taula d’Informació Personalitzada al pa-
ti central del campus de Miramarges; la projecció continuada d’audiovisuals informatius sobre el
tabac i la taula rodona «Tabac: promoció, publicitat i legalitat». Els participants van ser Esteve Sal-
tó, responsable de prevenció primària de tabaquisme a Catalunya, Marià Gómez, advocat especia-
lista en dret sanitari, i Ramon Nogué, publicista. Àngel Torres, professor-coordinador de la Comis-
sió Universitat sense Fum, actuà de moderador. En aquesta taula el professor Joan Carles Casas va
presentar els resultats d’un estudi sobre hàbit tabàtic realitzat a la Universitat de Vic.

— Anna Bonafont i Castillo va participar, el mes d’abril de 2001, en una jornada de tre-
ball en relació amb l’anàlisi i discussió dels resultats de les enquestes realitzades en el desenvolupa-
ment de l’estudi de Reflexió Estratègica, endegat pel Consell de Col·legis de Diplomats en Infer-
meria de Catalunya, que tenia com a propòsit debatre i opinar sobre el tema del clima professional
a l’àmbit d’Infermeria.

— El dia 10 de maig de 2001 es va celebrar la Diada Internacional d’Infermeria. Es van
presentar diverses experiències sobre persones grans i els seus cuidadors, dutes a terme per inferme-
res de la comarca d’Osona:

«Sessions de relaxament per a promoure salut amb els cuidadors». Fina Comas, infermera
adjunta de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Hipòlit de Voltregà.

«Sessions informatives per a cuidadors». Anna Garcia, infermera de l’Àrea Bàsica de Salut
de Manlleu.

«Tallers de musicoteràpia amb gent gran». Olga Solà, infermera de l’Hospital Sant Jaume
de Manlleu.
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«Tallers de reminiscència amb gent gran». Montserrat Vivas, directora d’Infermeria de
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.

«Els professionals de la salut en el marc de l’atenció de la gent gran», a càrrec de l’Hble.
Irene Rigau, consellera de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

— En el marc de l’assignatura Infermeria del Vell, Joan Carles Rovira, director mèdic de
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, va impartir el seminari «Canvis biofisiològics en el vell»; Laura
Almendros, infermeria de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, va impartir el seminari «Actualització
en el tractament de les úlceres per pressió», i Montserrat Suriñach va impartir el seminari «Atenció
d’Infermeria a les persones afectades de la malaltia d’Alzheimer».

— En el marc de l’assignatura d’Educació per a la Salut, es van portar a terme els següents
seminaris: «Taller de vídeo», a càrrec de Josep M. Roma (UV), «El teatre com a mètode d’Educació
per la Salut», a càrrec de l’artista M. Àngels Riu i «Experiències d’Educació per a la salut individual,
grupal i comunitària al CAP de Llafià», a càrrec de la infermera Marta Terricabras.

— En el marc de l’assignatura Atenció en Situacions d’Emergència Extrahospitalària, el
Sr. Pius Dòniga, bomber professional de la Generalitat de Catalunya, va impartir el seminari pràc-
tic «Maniobres especials en cas d’accident de trànsit». Organitzat pel Departament d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Atenció d’Infermeria al Dolor, Carmen Blanes, infermera
de la unitat de cures intensives de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, va portar a terme la
sessió acadèmica «El dolor en el nen». Organitzada pel Departament d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Atenció d’Infermeria al Dolor, Mercè Jiménez, anestesista
de l’Hospital General de Vic, va portar a terme la sessió acadèmica «Principis bàsics del dolor i clí-
nica del dolor». Organitzada pel Departament d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Atenció d’Infermeria al Dolor, el professor Josep Santa-
creu, psicòleg i psicoterapeuta acreditat per la FEAP, va portar a terme el seminari pràctic «Com
afrontar situacions de dolor», organitzat pel Departament d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Atenció d’Infermeria al Dolor, Josep Carrión, infermer i
acupuntor, va portar a terme la sessió acadèmica i el seminari pràctic «Medicina Tradicional Xine-
sa» com a tractament alternatiu al dolor. Organitzat pel Departament d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura d’Infermeria Medicoquirúrgica Adult I, Carles López,
educador social, va fer una sessió acadèmica sobre «Prevenció de la sida». Organitzada pel Departa-
ment d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura d’Infermeria Medicoquirúrgica Adult I, Anna Tuneu, in-
fermera de l’Hospital General de Vic, va dur a terme una sessió acadèmica sobre «Atenció d’infer-
meria a la dona mastectomitzada». Organitzada pel Departament d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Infermeria i Cures Pal·liatives, Marta Trias, infermera de la
Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, va realitzar una sessió
acadèmica sobre «La situació de malaltia terminal en el nen». Organitzada pel Departament d’In-
fermeria.

— En el marc de l’assignatura Infermeria i Cures Pal·liatives, Elisenda Ylla va portar a ter-
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me les sessions acadèmiques «L’equip d’atenció en Cures Pal·liatives» i «Control de símptomes en
cures pal·liatives». Organitzades pel Departament d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Infermeria Comunitària II, el professor Jordi Espina i Or-
deig va impartir el seminari «Prevenció d’accidents de trànsit», adreçat als estudiants d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Infermeria Comunitària III, el professor Eudald Ordeig,
diplomat en Infermeria, va impartir el seminari «Actuació d’infermeria en salut laboral», adreçat
als estudiants d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Actuació d’Infermeria en les Addiccions i Toxicomanes, la
professora Sònia Reig va impartir el seminari «Programes de tractament dins un servei especialit-
zat», adreçat als estudiants d’Infermeria.

— En el marc de l’assignatura Intervenció en Grups, Cipriano Rodríguez Galvan, metge
psicoterapeuta, va dur a terme una sessió acadèmica sobre «Teràpia de grups».

— En el marc de l’assignatura Intervenció en Grups, Maite Bofias i Alberch, presidenta
de l’Associació Espanyola d’Afectats per Galactosèmia, va dur a terme una sessió acadèmica sobre
«Associacions en el camp de la salut».

— Consol Blanch i M. Teresa Piqué van coordinar les III Jornades Alimentàries dedica-
des a l’estudi de «La Xocolata: origen, processat, característiques organolèptiques i aplicacions en
gelateria» organitzades pels Departaments d’Indústries Agràries i Alimentàries i de Nutrició Hu-
mana i Dietètica. Vic, 9-11 de juliol de 2001.

Hi van col·laborar com a ponents la Dra. Maria Cristina Jorge del Instituto de Investiga-
ciones para la Industria Alimenticia de Cuba i de la Escuela Latinoamericana de Chocolateria de
Cuba, Jaume Soldevila, Ramon Morató i Laura Martínez de l’Aula Chocovic, Angelo Corvitto, de
Miquelangelo Consulting i Quim Capdevila de l’Aula Chocovic i de la Escuela Latinoamericana
de Chocolateria de Cuba. Consol Blanch va col·laborar en el taller de tast.

Van patrocinar les Jornades l’Escola Politècnica Superior, l’Escola Universitària de Cièn-
cies de la Salut de la UV, l’Aula Chocovic i Miquelangelo Consulting-gelaters artesans. Hi van as-
sistir estudiants de Ciència i Tecnologia dels Aliments i professionals del gremi de la pastisseria.

FACULTATDE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

— Les professores Fina Domènech i Rierola, Lola Palomo i Chinarro i Mily Orozco i
Hermoso van organitzar les Jornades sobre «Dona, Dret i Nous Models de Família», en les quals
varen pronunciar ponències sobre «Dona, treball i família: compatibilitat de conceptes», «La dona
davant les tècniques de reproducció assistida» i «Multiculturalitat i nous models de família», res-
pectivament. 21 i 22 de desembre de 2000

— El Departament de Màrqueting i Promoció Turística, va organitzar la conferència
«Marroc: trets culturals i fet migratori», a càrrec de la Sra. Alba Franch i Esteve, coneixedora del
Marroc i coordinadora del Pla Comarcal d’Immigració del Bages. Abril de 2000
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— «Sortides laborals en el sector turístic», conferència del Sr. Elisi Martínez, consultor de
Recursos Humans. Juny de 2000.

— Conferència inaugural de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, a càrrec
del Sr. Vicens Navarro, «L’economia catalana i espanyola al s. XXI». Octubre de 2000.

— El Departament d’Economia va organitzar la conferència Política de innovación tecno-
lógica para la empresa. 25 de maig de 2001.

— El 18 d’abril es va celebrar la III Jornada Internacional Una Volta al Món des de la UV,
adreçada a tots els membres de la comunitat universitària interessats en les Relacions Internacio-
nals. D’una banda, es van presentar els programes d’estudi DRAC, SÉNECA, SÓCRATES, AECI,
IBSEN, per part de professors i estudiants de la UV, i de l’altra es van presentar els programes de
pràctiques a l’estranger amb la col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Cata-
lunya, del COPCA, i de l’agència Travel Work

— Alguns professors i estudiants van explicar les seves experiències viscudes a l’estranger
en el marc de programes de mobilitat internacional.

— El professor Robert Vendrell va organitzar, com a responsable de l’Acció Tutorial a la
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, un seminari sobre «L’Acció Tutorial a la Universi-
tat», a càrrec del doctor Joan Guàrdia Olmos, exdirector del Gabinet d’Orientació Universitària i
actual vicerector d’Alumnes de la UB, durant els dies 3 i 4 de juliol del 2001.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Conferències

— «La vitamina E i la integritat del sistema nerviós», impartida per el Dr. Daniel Goti i
Gisbert el dia 22 de novembre de 2000, i organitzada per el Departament de Indústries Agràries i
Alimentàries.

— «2000: Any Mundial de les Matemàtiques», impartida pel Dr. Manel Castellet i Sola-
nas, president de l’Institut d’Estudis Catalans i director del Centre de Recerca Matemàtica, el dia
12 de desembre de 2000 i organitzada pel Departament d’Informàtica i Matemàtica.

— Sessió científica de la ICHN: «La Plana de Vic: el territori de la masia», impartida pel
Sr. Javier Eizaguirre, professor d’Urbanisme de la UPC, el dia 30 de novembre de 2001 a la UV. En
el mateix acte es varen presentar les conclusions del VI Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN:
«Planificació i Gestió de les Planes Interiors, el cas de la Plana de Vic», celebrat a la UV el març del
2000. Coordinació: Carme Casas i Ester Vinyeta, del Departament d’Indústries Agràries i Ali-
mentàries.

— «Els prions», impartida pel Dr. Jordi Garcia del Departament de Genètica de la UB, el
dia 15 de maig de 2001, organitzada per Anna Dalmau i Carme Casas.
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Conferenciants en el marc de l’assignatura Tècniques de Comerç Exterior

— «Les funcions d’una entitat financera en el comerç internacional», impartida per Lina
Gummà Roura, economista, responsable de Comerç Internacional per a Empreses a Girona, de
Caixa de Pensions «la Caixa», el 29 de novembre de 2000.

— «Pirelli, una multinacional exportadora», impartida per Juan Zahera, enginyer indus-
trial, director comercial de cables especials de l’empresa Pirelli, el 17 de gener de 2001.

— Classes monogràfiques sobre aspectes dels mercats exteriors, impartides per Laurent
Oberlé, professor convidat de l’Université du Franche Comté.

— «150 anys d’Enginyeria a Catalunya», impartida per Antonio Carrillo Orozco, degà
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el 30 d’octubre de 2000. Activitat orga-
nitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

— «Intercanvis internacionals a Nuremberg», impartida pel Dr. Rudolf Lidner de la Ge-
org-Simon-Ohm Fachhochschule de Nuremberg el 15 de maig de 2001. Va ser organitzada pel
Departament d’Electrònica i Telecomunicacions.

— Neural Networks: Why and How?, impartida pel Dr. Christian Jutten de l’Institut Na-
tional Polytechnique de Grenoble (INPG) el 17 d’abril de 2001 i organitzada pel Departament
d’Electrònica i Telecomunicacions. Activitat inclosa dins les 4es Jornades d’Electrònica i Teleco-
municacions.

— «Les comunicacions industrials a la gestió integral de planta», impartida per Santi
Isern i Paco Roig de Sistel Control S.L. i Ferran Cañizares de Computer Integrated Manufacturing
el 24 d’abril de 2001. Va ser organitzada pel Departament d’Electrònica i Telecomunicacions. Ac-
tivitat inclosa dins les 4es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions.

— «El centre CIM i les noves tecnologies de producció», impartida per Francesc Sabaté
del Centre CIM el 26 d’abril de 2001 i organitzada pel Departament d’Electrònica i Telecomuni-
cacions. Activitat inclosa dins les 4es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions.

Taules rodones

— «Experiències professionals», exestudiants de la Universitat de Vic van exposar les se-
ves experiències: Jaume Hurtós, Jordi Castany, Xavier Amblàs, Miquel Sunyer, Roger Arumí, An-
toni Ferrer, Lluís Vilardell i Jaume Malet. Realitzada el 20 d’abril de 2001 i organitzada pel Depar-
tament d’Electrònica i Telecomunicacions. Activitat inclosa dins les 4es Jornades d’Electrònica i
Telecomunicacions.

Jornades, seminaris

— Activitats dedicades a l’Any Mundial de les Matemàtiques al llarg del primer quadri-
mestre coordinades des del Departament d’Informàtica i Matemàtica en col·laboració amb els pe-
riòdics comarcals El 9 Nou i La Marxa, els Multicines Sucre de Vic, Eumo Editorial i patrocinades
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per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona «la Caixa». Aquestes activitats incloïen el concurs
«Mates 2000» a El 9 Nou, el concurs «Jocs de l’Any Mundial de les Matemàtiques» a les planes de
La Marxa, que seguien aquelles activitats que es van dur a terme en la primera part de l’any 2000.

— Seminari sobre «Infraestructures comunes d’edificis per a l’accés als serveis de teleco-
municació (ICT), impartit per Antonio Agudo i Ángel Molero del Col·legi d’Enginyers Tècnics de
Telecomunicació. El seminari, realitzat el 2 de desembre de 2000, pretenia donar una visió global
de les ICT i orientació pràctica per a la redacció de projectes. Fou organitzat pel Departament
d’Electrònica i Telecomunicacions amb una assistència de 45 participants.

— «4es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions». Professionals de diversos àmbits
van presentar temes d’investigació o d’aplicació del seu domini. Organitzades pel Departament
d’Electrònica i Telecomunicacions del 17 al 26 d’abril de 2001.

— «Apropa’t a les noves tecnologies», activitat dirigida als alumnes de secundària i en-
marcada dins la Setmana de la Ciència. Realitzada del 9 al 16 de novembre i organitzada pels de-
partaments d’Electrònica i Telecomunicacions i d’Informàtica i Matemàtica. Constava de diversos
mòduls pràctics i interactius: automatització industrial, estudis energètics, comunicacions RF, car-
tografia digital i treballs de final de carrera. L’assistència fou de 135 participants.

— Seminari sobre auditoria energètica orientada a estudiants d’Enginyeria. A càrrec de
Xavier Portell i Pérez, enginyer tècnic industrial. 12 i 14 de desembre de 2000. Organitzat pel De-
partament d’Organització Industrial.

— Seminari sobre Prevenció de Riscos Laborals orientat a estudiants d’Enginyeria. Fran-
cesc Serra, tècnic en Prevenció. 16 i 18 de gener de 2001. Organitzat pel Departament d’Organit-
zació Industrial en col·laboració amb la Mútua Asepeyo.

— Els professors del Departament d’IIA Consol Blanch, Joaquim Espona, Àngels Galan,
Emili-Ignasi López i Xavier Serra, han impartit tres cursos de Nivell Bàsic d’Aplicadors de Produc-
tes Fitosanitaris. Organitzats pel DARP i pel SART de la UV, sota la coordinació del professor
Emili-Ignasi López. Prats de Lluçanès i Les Franqueses, novembre-desembre de 2000. Avià – Ber-
guedà, desembre 2000-gener 2001.

— Consol Blanch va impartir el seminari-taller «La sitja com a unitat d’experimentació
en arqueologia», dintre el curs Arqueologia de Camp. Excavació i Experimentació Arqueològiques,
organitzat per Excavacions Arqueològiques l’Esquerda i coordinat per Imma Ollich, Roda de Ter,
12 de juliol de 2001.

— Consol Blanch i M. Teresa Piqué van coordinar les III Jornades Alimentàries dedica-
des a l’estudi de «La Xocolata: origen, processat, característiques organolèptiques i aplicacions en
gelateria» organitzades pels Departaments d’Indústries Agràries i Alimentàries i de Nutrició Hu-
mana i Dietètica. Vic, 9-11 de juliol de 2001.

Hi van col·laborar com a ponents la Dra. Maria Cristina Jorge del Instituto de Investiga-
ciones para la Industria Alimenticia de Cuba i de la Escuela Latinoamericana de Chocolateria de
Cuba, Jaume Soldevila, Ramon Morató i Laura Martínez de l’Aula Chocovic, Angelo Corvitto, de
Miquelangelo Consulting i Quim Capdevila de l’Aula Chocovic i de la Escuela Latinoamericana
de Chocolateria de Cuba. Consol Blanch va col·laborar en el taller de tast.
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Van patrocinar les Jornades l’Escola Politècnica Superior, l’Escola Universitària de Cièn-
cies de la Salut de la UV, l’Aula Chocovic i Miquelangelo Consulting-gelaters artesans. Hi van as-
sistir estudiants de Ciència i Tecnologia dels Aliments i professionals del gremi de la pastisseria.

Congressos, simposis

— 5a. Trobada Transfronterera sobre Sensors i Biosensors, 21 i 22 de setembre de 2000.
Grup de Sensors de la Universitat de Vic. Palau Bojons de la Universitat de Vic.

Aquesta Trobada, que es celebra anualment des de fa cinc anys, aplega investigadors que
treballen en projectes i en programes R+D sobre sensors i biosensors, tant en laboratoris d’institu-
cions públiques com privades, procedents de l’Euroregió configurada per Catalunya, Llenguadoc-
Rosselló i Migdia-Pirineus i les seves corresponents àrees d’influència. Els principals objectius de
les Trobades són fomentar la comunicació científica entre els diferents grups per afavorir l’establi-
ment d’acords de col·laboració, possibilitar la difusió dels treballs de recerca dels nous investiga-
dors i determinar les possibles aplicacions dels nous sensors i biosensors.

Es van presentar 17 comunicacions orals i 28 comunicacions en forma de pòster en els
quals es van tractar les últimes aportacions realitzades en el camp dels sensors de gas, d’humitat, de
metalls pesats, i dels biosensors. Es van exposar els darrers treballs realitzats en el camp de les apli-
cacions dels sensors i biosensors en el control d’impureses en processos industrials, en pesticides i
en aigües residuals, i una part important de les comunicacions aportaven dissenys d’instrumenta-
ció electrònica associada als sensors.

La Trobada va aplegar 87 participants provinents de la Catalunya Nord (Universitat
Claude Bernard de Lyon, Universitat de Montpeller II, Universitat de Perpinyà i Universitat Paul
Sabatier de Tolosa), del Principat (Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient de Mollet del
Vallès, Grup Agbar de la Societat General d’Aigües de Barcelona, Universitat Autònoma de Barce-
lona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Vic i Institut
de Microelectrònica de Barcelona), i del País Valencià (Universitat de València i Institut Valencià
d’Investigacions Agràries).

— 6a Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. 27, 28 i 29 d’octubre de 2000.
Organitzada per Ramon Pinyol, Joaquim Pla, Robert Vendrell, Albert Vicens, de la Universitat de
Vic, conjuntament amb la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Filial de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans). Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic.

La Trobada va aplegar uns 130 participants provinents de les diverses universitats de Ca-
talunya, de València i de les Illes, així com també d’universitats de la resta d’Espanya. Es presenta-
ren 48 comunicacions orals i 17 en forma de pòster. També hi va haver dos simpòsiums i tres con-
ferències plenàries. Paral·lelament es va oferir l’exposició «150 anys d’Enginyeria a Catalunya»,
organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, al vestíbul de l’edifici de la
Torre dels Frares.
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Cursos i activitats de la Setmana de la Ciència

Es va dur a terme des del 9 al 17 de novembre de 2000 organitzada per la Universitat de
Vic (UV) i l’Associació d’Amics del Montseny (AAM).

Conferències realitzades:
. El paisatge del Montseny, a càrrec del Dr. Josep Maria Parareda, professor de la Facultat

de Geografia de la UAB i membre de la AAM.
. El món dels bolets, a càrrec del Dr. Jaume Llistosella, professor de la Facultat de Biologia

de la UB.
. Present i futur dels organismes genèticament modificats, a càrrec de la Dra. Maria Pla, biò-

loga i investigadora del CID-CSIC de Barcelona.
. Plantes Medicinals d’avantguarda al Montseny, a càrrec del Sr. Joan Sales, farmacèutic i

membre de la AAM.
. Els productes del bosc a la cuina de tardor, a càrrec del Sr. Pep Palau, gastrònom.

Sessions experimentals:
. Taller de reconeixement de minerals, a càrrec del Sr. David Amblàs, geòleg, de la Facultat

de Geologia de la UB.
. Taller de reconeixement de Bolets, a càrrec de la Dra. Carme Casas, biòloga, de l’Escola Po-

litècnica Superior de la UV i del Dr. Jaume Llistosella, professor de la Facultat de Biologia de la UB.
. Taller de reconeixement de Plantes Aromàtiques, a càrrec de la Dra. Consol Blanch, quími-

ca de l’Escola Politècnica Superior de la UV, i del Sr. Santi Jàvega, herbolari de Sau.
. Apropa’t a les noves tecnologies, sota la coordinació del Sr. Juli Ordeix, enginyer en teleco-

municacions de l’Escola Politècnica Superior de la UV.

Exposicions:
. Cartografia del Montseny, organitzada per la UV i la AAM.
. Roques i minerals, a càrrec del Sr. Sebastià Riera, biòleg de la Facultat d’Educació de la

UV, i del Sr. David Amblàs, geòleg de la UB.
. Bolets, a càrrec de la Dra. Carme Casas, biòloga de l’Escola Politècnica Superior de la

UV, i del Dr. Jaume Llistosella, professor de la Facultat de Biologia de la UB.
Els alumnes assistents a les diverses activitats, acompanyats dels professors, procedien

dels següents centres:
Escola d’Arts i Oficis deVic, IES Jaume Callís de Vic, IES Antoni Pous de Manlleu, IES

de Taradell, IES Vic, Col˙legi Sant Miquel dels Sants de Vic, Infermeria EUCS de la UV, Nutrició
Humana i Dietètica, EUCS de la UV, Enginyeria Tècnica Agrícola, EPS de la UV, Ciència i Tecno-
logia dels Aliments, EPS de la UV, Facultat de Ciències de l’Educació de la UV.

El total d’assistents a les diverses activitats va ser de 1466 alumnes i de 73 professors.
La comissió organitzadora estava formada per: Consol Blanch, Carme Casas, Sebastià

Riera i Ester Vinyeta, de la Universitat de Vic, i per Joan Campanyà de l’Associació d’Amics del
Montseny.
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FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Conferències

—Lluïsa Núñez, bibliotecària responsable de Tecnologies de la Informació a les bibliote-
ques de la Universitat de Barcelona i professora de Tecnologia de la Informació a la Universitat de
Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya, pronuncia la conferència «Bibliotecaris i docu-
mentalistes en la societat de la informació». 6 de novembre de 2000.

— José Esteban, intèrpret principal, conseller de Noves Tecnologies i president del grup
tècnic permanent del Servei Comú d’Interpretació de Conferències de la Comissió Europea, pro-
nuncia la conferència El futuro de la interpretación en la era de las nuevas tecnologías. 20 de novem-
bre de 2000.

—Whitney Otto, escriptora convidada per la Institució de les Lletres Catalanes, pronun-
cia la conferència Sewing stories. 22 de novembre de 2000.

—Mari Pepa Palomero, traductora i lingüista de l’Instituto Cervantes, pronuncia la con-
ferènciaNuevas tecnologías y recursos en internet para la traducción. 30 de novembre de 2000.

— Brad Epps, professor de la Universitat de Harvard, pronuncia la conferència «Solitud
de dona: Carme Riera i l’acte de narrar». 19 de desembre de 2000.

Miquel Pineda, psicòleg industrial i consultor de recursos humans, imparteix la con-
ferència «Orientacions per — a la inserció laboral». 11 de gener de 2001.

— Annalisa Mirizio, investigadora del Centre Dona i Literatura de la Universitat de Bar-
celona, pronuncia la conferència «El desig de les dones al cinema: de la representació a l’autorepre-
sentació», en el marc del Cicle cinema fet per dones. Coorganitza: CEID i Filmoteca de la Genera-
litat a Vic. Dia 28 de febrer de 2001.

— Andrés Sánchez-Pascual, traductor de textos literaris i filosòfics de l’alemany al cas-
tellà i guanyador del Premio de Traducción Ángel Crespo 1999, pronuncia la conferència La tra-
yectoria traductora de Sánchez-Pascual. 26 de març de 2001.

— Cristoph Anton, secretari d’Afers Culturals de l’ambaixada d’Alemanya, pronuncia la
conferència-sessió informativa Los estudios universitarios en Alemania. Becas del gobierno alemán. 28
de març de 2001.

—Maria Luz Celaya, professora de la Universitat de Barcelona, pronuncia la conferència
«La influència de la L1 en l’adquisició de la L2». 17 d’abril de 2001.

— Eva Marichalar, de Parlamón Traductors i Intèrprets i exestudiant de la Facultat, pro-
nuncia la conferència «La traducció tècnica: una visió pràctica del dia a dia del traductor». 3 de
maig de 2001.

— Víctor González, advocat, pronuncia la conferència «Procediments de separació i di-
vorci». 10 de maig de 2001.

— Jordi Jané, professor de la Universitat Rovira i Virgili, pronuncia la conferència «Evo-
lució estètica de Heinrich Heine». 10 de maig de 2001.

— Sergio Viaggio, cap de la Secció d’Interpretació de l’Oficina de les Nacions Unides a
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Viena, pronuncia la conferència ¡Que no os pagan para entender sino para que os entiendan! 22 de
maig de 2001.

— Mireia Sopena, d’Editorial Pòrtic, pronuncia la conferència «El procés editorial». 30
de maig de 2001.

— Olga Torres, de l’Associació de Traductors i Intèrprets de Catalunya, pronuncia la
conferència «L’ATIC, nexe entre la universitat i el món laboral». 6 de juny de 2001.

Jornades i seminaris

—V Jornades de Traducció a Vic: Editorials i Traduccions a Catalunya, ahir i avui.
Hi participen editors i traducctors: Montserrat Bacardí, Josep M. Boixareu, Lluïsa Coto-

ner, Pau-Joan Hernández, Mary Ellen Kerans, Ramon Lladó, Manuel Llanas, Anna Lluch, Xavier
Maza, Miquel Pérez, Ramon Pinyol, Segimon Serrallonga, Carlota Torrents, Jaume Vallcorba,
Montserrat Vancells, Xus Ugarte i Teresa Usó.

Les conferències se centren en el contrast entre el concepte acadèmic de traducció i la rea-
litat del mercat, en les exigències professionals actuals i en la política de foment de la traducció per
part de l’administració. Les taules rodones tracten sobre la realitat de la traducció professional en
diferents àmbits i en l’estudi de diferents editorials dedicades a la traducció, des del 1874 fins al
1939. També es programa una sessió dedicada a examinar la política de traduccions d’Eumo Edito-
rial. S’hi inscriuen una setantena de persones. 26 i 27 d’abril de 2001.

— Seminari La traducció a la classe de llengua estrangera
Aquest seminari, dirigit a professorat de llengua estrangera de secundària, presenta la tra-

ducció com a element estimulant i divertit que, a més de promoure una sensibilització envers les
particularitats de les llengües, ajuda a obrir portes a l’actualitat de diferents cultures. S’hi inscriuen
un total de 39 persones. 25 de juny de 2001.

— Estada a la Facultat per a estudiants de Batxillerat
La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic or-

ganitza una estada de dos dies a la Facultat per a alumnes de Primer curs de Batxillerat. Durant
aquesta estada es fan diversos tallers pràctics de traducció i d’interpretació, es visiten els diversos
serveis que ofereix la Universitat i es fa una visita guiada a la ciutat. Hi participen una quarantena
de nois i noies. 18 i 19 de juny de 2001.

— Empowering the Translation Student
Aquest seminari, impartit pel Dr. Don Kiraly, de la Universitat de Germesheim, va

adreçat a estudiants de tercer curs d’una assignatura sobre traducció de textos relacionats amb la
psicopedagogia, als estudiants de doctorat del Seminari de Pedagogia de la Traducció i de llengües
estrangeres i al professorat de la Llicenciatura de Traducció. Hi assisteixen trenta persones. 9 i 10
d’octubre de 2000.
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Altres jornades i seminaris

—Yvonne Lindqvist, professora de la Universitat d’Estocolm, imparteix el seminari Text,
context and translation strategies in a sociological setting. 4 d’octubre de 2000.

—Don Kiraly, professor de la Universitat de Mainz, imparteix el seminari The teaching of
future professionals. 9 d’octubre de 2000.

— Carlota Torrents, directora de l’Àrea de llibre universitari, assaig i narrativa d’Eumo
Editorial, imparteix el seminari «El món editorial». 13 de novembre de 2000.

— Fe Villaret, llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat de Vic, impar-
teix el seminari «Traducció científica». 13 de desembre de 2000.

— Mercè Vidal, professora de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la
Universitat de Vic, imparteix el seminari «L’euro: passat, present i futur». 14 de desembre de 2000.

—Marta Roca, economista, imparteix el seminari «Introducció als productes financers».
20 de desembre de 2000.

— Alexandra Ferrer, dissenyadora de continguts i consultora, i el Sr. Carles Sanabre, pu-
blicista electrònic de l’empresa Magma3, imparteixen el seminari «Aplicacions interactives a l’en-
senyament». 22 de març de 2001.

— Jordi Arbonés, traductor, imparteix un seminari sobre traducció als estudiants de
quart curs. 10 de maig de 2001.

— Gerard McAlester, professor de la Universitat de Tampere, imparteix un seminari so-
bre producció de textos tècnics a dues assignatures de segon cicle de la Llicenciatura de Traducció i
Interpretació. Del 15 al 24 de maig de 2001.

— Sergio Viaggio, cap de la Secció d’Interpretació de l’Oficina de les Nacions Unides a
Viena, imparteix seminaris sobre interpretació consecutiva i simultània anglès-espanyol i sobre les
Nacions Unides al Màster en Interpretació de Conferències i a diverses assignatures de segon cicle
de la Llicenciatura de Traducció i Interpretació. Del 21 al 24 de maig de 2001.

— Gerard McAlester, professor de la Universitat de Tampere, imparteix un seminari so-
bre avaluació de les traduccions al professorat de la Llicenciatura de Traducció i Interpretació. 22
de maig de 2001.

— Sergio Viaggio, cap de la Secció d’Interpretació de l’Oficina de les Nacions Unides a
Viena imparteix un seminari sobre el seu mètode de traducció als professors de la Llicenciatura de
Traducció i Interpretació. Dia 23 de maig de 2001.

— Exposició Heinrich Heine, coorganitzada amb l’Escola d’Idiomes. Cedida per l’Insti-
tut Goethe de Barcelona. Vic, Museu de l’Art de la Pell. Del 10 al 31 de maig de 2001.
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81Relacions Universitat-Empresa

Relacions Universitat-Empresa

Convenis de Cooperació Educativa

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Els estudiants de l’Escola Politècnica Superior han pres part en programes de cooperació
educativa a través de de convenis amb diferents empreses i institucions, segons regulen els R.D.
1497/1981 i 1845/1994. Aquesta és una activitat que la Universitat de Vic promou any rere any, ja
que creu fermament que l’activitat professional, compaginada adequadament amb l’acadèmica, és
un element formatiu que aporta unes qualitats que rarament es podrien adquirir exclusivament des
de les aules.

Aquest curs hi ha hagut 77 estudiants de l’Escola Politècnica Superior que han participat
en programes de cooperació educativa. S’han dividit, per carreres, de la següent manera:

E.T. Agrícola 31E.T. Industrial 13
E.T. Telecomunicacions 12E.T. Informàtica 17
C. i T. dels Aliments 2E. d’Organització Industrial 2

Aquests programes s’han concretat en 102 convenis signats amb 55 empreses, amb un to-
tal de 37.557 hores de treball.

Aquestes xifres ens permeten elaborar dues ràtios importants: 1’85 convenis/empresa i
1’32 convenis/estudiant. És a dir, moltes empreses que signen un primer conveni també en signen
un segon, i algunes vegades aquest és, a efectes pràctics, només una pròrroga del primer amb el ma-
teix estudiant. Així doncs, sembla que els convenis de cooperació educativa han entrat en una fase
de clara consolidació. Val a dir que la bona situació del mercat laboral en l’àmbit dels professionals
tècnics fa que molts estudiants hi accedeixin per mitjans aliens a la Universitat. Això ha comportat
que algunes ofertes d’empreses no s’hagin pogut satisfer.

Relació d’empreses, professionals i institucions que han signat Convenis de Cooperació
Educativa durant el curs 2000-01:

Aguia At Vagalume International
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Salt
Aurotrònics
Automatismes Industrials Mantor
Avibages
BICC General Cable



De les empreses esmentades, gairebé un 60% són de la comarca d’Osona i la resta d’altres
comarques. També són les empreses locals les que acostumen a signar convenis de forma més sis-
temàtica. Pel que fa a sectors d’activitat, la pràctica totalitat de convenis s’han signat amb empreses
dels sectors industrial i de serveis, amb molt poca presència del sector financer i de l’administració
pública, resultats totalment coherents amb els ensenyaments desenvolupats a l’Escola Politècnica
Superior.

Pràcticament tots els estudiants que han participat en els programes han estat retribuïts
econòmicament per la seva tasca. En molts casos també hi ha hagut una compensació acadèmica en
forma de crèdits de lliure elecció o bé en forma de preparació del treball de final de carrera.
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Caballé i Associats
Catering International
Centre Tecnològic de la Carn – IRTA
Consultoria i Projectes Girona
Control Modular
Corporación Alimentaria Guissona
DM Electrònica
Diemen
Efinergia
Egavic
Enargo
Enginyeria i Gestió Agràries Vic
Ferrocarril Metropolità de Barcelona
Fervosa
General Pecuaria
Gesqua
Girbau
Greccat
Hochland España
Industrial Transformadora
Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma
Indústries Solter
Informàtica Codina
IP+Asau

J. Pla Sirvent
Jacint Selva Icart
Jaume Bover
JCMTecnologies
José A. Martí Samper
Josep M. Garcia Fernàndez
La Farga Lacambra
Miguel Torres
MRC 2000
Novoelèctric
Oficina Tècnica d’Enginyeria Santi Altimiras
Palau i Fills
Pau Parés Bover, Enginyeria
Pedro Roquet
Pirenaica Societat Cooperativa
Seidor.
Serveis d’Internet Javajan
Sistemes d’Organització
Técnicas para la Decoración del Mueble
Transports de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
VEM de Tapas Metálicas
Vilar i Riba
Xarxes Telemàtiques del Ripollès



FACULTATDE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

Servei d’inserció professional

Convenis de pràctiques

Empresarials ..................................................... ..83
Turisme .............................................................. ..32
Administració i Direcció d’Empreses......... ..49
TOTAL ............................................................. 164

Més de 250 persones han trobat feina mentre han estat apuntades al Servei d’Inserció
Professional des de setembre de 2000 fins a setembre 2001.

157 estudiants han fet pràctiques en empreses mitjançant els Convenis de Cooperació
Educativa. Aquestes pràctiques han permès adquirir als estudiants una experiència professional
que enriqueix el seu currículum vitae.

27 exestudiants han trobat feina a través del Servei i 50 exestudiants i 21 estudiants han
trobat feina per vies alternatives al Servei. Mentre han estat apuntats a la borsa de treball i de pràc-
tiques aquests exestudiants i estudiants han rebut assessorament i orientació professional i han par-
ticipat en processos de selecció de personal.

Les empreses que han contractat exestudiants a través de la borsa de treball són: Fus-2;
Institut Gaudí de la Construcció, Oller Associats; Electrojet; Fréixer i Collell; Índigo Trading;
Electro Mecánica Cata; Universitat de Vic (Àrea de Màrqueting i Comunicació); Zanini Racing;
Arthur Andersen; Proquimia; Caixa de Manlleu; Curfont; Ferrocarrils de la Generalitat; Pinsos
Montseny; Avialec; Notaria de Juan; Viatges Alemany; Rocada; Winterthur Assegurances; Chime-
neas Fugar; La Doma de Curtidos, i Serveis Auxiliars a la Sanitat.
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Estudiants Empresa

1 A-Tech Consulting and Projects
1 Agència de Promoció Turística-

Diputació Barcelona
1 Ajuntament de Calldetenes
1 Ajuntament de Castelló d’Empúries
1 Ajuntament de Centelles
1 Ajuntament de Folgueroles
1 Ajuntament de les Franqueses del Vallès
1 Ajuntament de Pals - Oficina de

Turisme
2 Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm
2 Alta Gestión

Estudiants Empresa

1 Ass-Fis
1 Assessoria Sánchez AFYS
1 Ausa Comptable
1 Ausatel
1 Auto Suministros Vic
4 Avialec
2 Bayer
1 BICC General Cable
50 Caixa de Manlleu
2 Cambra de Comerç de Barcelona
2 Cameca – Càmping El Pont
1 Capdevila MB

Convenis de Cooperació Educativa signats



Estudiants Empresa

1 Carmen Andreu Sevilla (Càmping
La Borda del Pubill)

1 Centre Tecnològic d’Osona i el
Ripollès

1 Centreinform
1 Cervera i Gonfaus Associats
1 Club Tennis Vic
1 Comercial Ramadera Sallés
4 Commerzbank, AG
1 Comsa
1 Consorci de Turisme d’Osona
2 Consorci Prom.Turística Vall Sau-

Collsacabra
1 Consorici de Turisme Portes del

Montseny
2 Cooperativa de Treball Calandra
1 Costan Iberia
1 Curtidos Codina
1 Deutsche Bank
1 Embotits Espina
1 Escorxador Frigorífic d’Osona
2 Estrella Seguros
2 Frigorífics Ferrer
1 Fundiciones de Roda
1 Gestiomat
7 Girbau
4 Institut de Promoció Econòmica de Vic

(Impevic)
1 Inter Pecuària
1 Jaume Castañé i Cia
1 La Piara
1 Lifra (Idees)

Estudiants Empresa

1 Lletra K Publicitat
1 M.Y.B. Sistemas
1 Mazel Ingenieros
1 Montal i Fills
2 Motor Vic
1 Mundo Submarino
1 Nogué i Cia
1 Notaria Luís de Grandes Díez
1 Parador de Tursime de Vic
1 Partit Socialista de Catalunya
1 Patel
1 Philips Iberica
1 Platja Park Hotel
1 Plexo Diseño Industrial

(Hotel El Montanyà)
1 Prolaca
1 Seaplast
1 Serveis d’Internet Javajan
1 Sofiplast
1 Transportes Rosendo Quintana
1 Tujucsa
1 VG Vic Gestió
1 Viajes Iberia
2 Viatges Air-Vic
1 Viatges Alemany
1 Viatges de Muntanya -Vall de Núria
1 Viatges Mon Express
1 Viatges Sagitari
1 Viatges Tejedor
2 Vilar Riba
3 Winterthur
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FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Assignatura Practicum de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació

Aquesta assignatura es basa en l’estada en un centre de pràctiques –amb el qual la Diplo-
matura té subscrit un conveni que regula el marc legal de la col·laboració– durant 200 hores, a les
quals se n’afegeixen 50 més de reunions i activitats complementàries.

Per a la realització de les pràctiques s’han signat 13 convenis. Els estudiants han fet les
pràctiques en centres de documentació de mitjans de comunicació, biblioteques especialitzades,



85Relacions Universitat-Empresa

biblioteques universitàries, biblioteques públiques i arxius històrics i administratius. En el curs
2000-2001, els estudiants han realitzat pràctiques en els centres següents:

- Centre de documentació de TV3
- Centre de documentació d’El Periódico de Catalunya
- Biblioteca de la Universitat de Vic
- Biblioteca de la Universitat de Girona
- Biblioteca de la Universitat de Barcelona
- Biblioteca de Catalunya
- Biblioteca Joan Triadú
- Biblioteca de Torelló
- Biblioteca del Col·legi d’Advocats
- Arxiu Episcopal de Vic
- Arxiu Municipal de Vic

Altres Convenis de Cooperació Educativa

Del 15 de setembre de 2000 al 19 de juliol de 2001, tretze estudiants de la Llicenciatura
de Traducció i Interpretació s’han beneficiat de convenis de cooperació educativa. Les empreses on
han portat a terme les pràctiques han estat les següents:

- Agència EFE - Montserrat Vilarrasa Vilalta
- Col·lectiu Llúria, Advocats Associats - Parlamón Traductors i Intèrprets
- Ergo Advanced Research - Robin 27
- Hotel Arts - Wall Street Institute
- Media Carlton - GMPGoodManufacturing Practices

Durant el mateix període, catorze estudiants de la Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació s’han acollit a convenis de cooperació educativa, independentment dels crèdits de
pràctiques que porten a terme els estudiants de tercer curs d’aquesta titulació. Aquestes són les em-
preses on han treballat, i que es localitzen fonamentalment a la comarca d’Osona:

- Ajuntament de Sant Pere de Torelló
- Ajuntament de Torelló
- Biblioteca Marquès d’Olivarat
- CEIP «Vall del Ges»
- Col·legi d’Advocats de Barcelona
- Consorci Hospitalari de Vic
- IES Cirviànum
- CEAB-CSIC





Pràctiques en centres educatius i assistencials

Els estudiants de la Facultat d’Educació i de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut re-
alitzen, dins del seu currículum acadèmic, estades de pràctiques en centres educatius i assistencials. A
continuació s’ofereixen els llistats de centres que han acollit aquests estudiants al llarg del curs 2000-
2001, ordenats per ensenyaments.

FACULTATD’EDUCACIÓ

Centres que han rebut estudiants. Diplomatura de Mestre (Pràctiques I. Primer curs)

Província Centre Població

Barcelona Hamelín Alella
CEIP Els Cingles L’Ametlla del Vallès
CEIP JoanMaragall Arenys de Mar
CEIP Llorens Artigas Badalona
CEIP Alexandra Galí Barcelona
CEIP Ignasi Iglesias Barcelona
CEIPMestre Morera Barcelona
CEIP Josep de Segarra Barcelona
CEIP Octavio Paz Barcelona
CEIP Pare Poveda Barcelona
Aloma Barcelona
Àngels Garriga Barcelona
Calassanç Barcelona
Decroly Barcelona
Diputació Barcelona
Esclop Barcelona
Immaculada Barcelona
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia Barcelona
Maristes Sants-Les Corts Barcelona
MMConcepcionistes Barcelona
Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona
Ntra. Sra. dels Àngels Barcelona
Pia Balmes Barcelona
Providencia del Corazón de Jesús Barcelona
Ramon Llull Barcelona
Sant Felip Neri Barcelona
Sant Josep Barcelona
Siervas de San José Barcelona
Vedruna Àngels Barcelona
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Província Centre Població

Barcelona CEIP Santa Eulàlia Berga
CEIP Els Pins Cabrianes
Lestonnac Calella
CEIP Jacint Verdaguer Canovelles
CEIP Joan Abelló Canovelles
CEIP Germans Corbella Cardedeu
CEIPMil·lenari Cardedeu
CEIP RamonMacip-Dolors Granés Cardedeu
CEIPMargalló Castelldefels
Petit Món-Felisa Bastida Castelldefels
Escola Infantil Tenimnens Castelldefels
CEIP Carles Buigas Cerdanyola del Vallès
CEIP Joan de Palà La Cardona Coromina
CEIP Isidre Martí Esplugues de Llobregat
Isabel de Villena Esplugues de Llobregat
CEIPMossèn Cinto Folgueroles
CEIP Joan Sanpera i Torras Les Franqueses
CEIP Els Pinetons La Garriga
CEIP Tagamanent La Garriga
CEIP Gironella Gironella
CEIP Ferrer i Guàrdia Granollers
CEIP Granullarius Granollers
CEIP Joan Solans Granollers
CEIP Salvador Espriu Granollers
Salvador Llobet Granollers
Cervetó Granollers
Jardí Granollers
Mestres Montaña Granollers
Pia Granollers
CEIP Les Escoles Gurb
Tecla Sala L’Hospitalet
Monalco Igualada
CEIP Pompeu Fabra Manlleu
CEIP Bages Manresa
CEIP Pare Algué Manresa
Ave Maria Manresa
L’Espill Manresa
Santa Rosa de Lima Manresa
Ntra. Sra. del Pilar Manresa
CEIP José Echegaray Martorell
Sant Josep Martorell
Sagrada Família El Masnou
Cor de Maria Mataró
Maristes Valldemià Mataró
Pia Moià
CEIP l’Alzina Molins de Rei
CEIP Estel Molins de Rei
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Província Centre Població

Barcelona Lestonnac Mollet del Vallès
Sant Vicenç Mollet del Vallès
CEIP El Turó Montcada i Reixac
CEIP El Rocal Montesquiu
Sant Josep Navàs
CEIP Terra Nostra Olost
CEIP Les Ferreries de Palafolls Palafolls
CEIP Can Cladellas Palau Solità i Plegamans
CEIP Pompeu Fabra Parets del Valles
CEIP Galileo Galilei El Prat de Llobregat
CEIPMare de Déu del Sòl del Pont Roda de Ter
Pia Sabadell
Sagrada Família Sabadell
Sant Gregori Sabadell
Vedruna Sallent
CEIP Pompeu Fabra Sant Adrià de Besós
Pureza de Maria Sant Cugat del Vallès
CEIP Falguera Sant Feliu de Llobregat
Paidos Sant Fruitós de Bages
Sagrats Cors Sant Hipòlit Voltregà
Ateneu Instructiu Sant Joan Despí
CEIP Collbaix Sant Joan de Vilatorrada
CEIP Sant Salvador Sant Jordi-Cercs
CEIP Bellpuig Sant Julià de Vilatorta
CEIP La Lloriana Sant Vicenç de Torelló
CEIP Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga
CEIP Sentfores Sentfores-Vic
CEIP Farigola Seva
CEIP Esteve Barrachina Sitges
CEIP Pinediques Taradell
CEIP Lanaspa Giralt Terrassa
Petit Estel-La Nova Terrassa
CEIP l’Era de Dalt Tona
Pive Tona
Vedruna-Tona Tona
Rocaprevera Torelló
CEIP Andersen-Balmes Vic
CEIP Dr. Joaquim Salarich Vic
CEIP GuillemMontrodon-Sant Miquel Vic
Escorial Vic
Pare Coll Vic
Sagrat Cor de Jesús Vic
Sant Miquel Dels Sants Vic
LLI Vedruna Vic
Montagut Vilafranca del Penedès
Sant Jordi Vilassar de Dalt
CEIP Sant Esteve Valls de Torroella
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Província Centre Població

Girona CEIPMas Clarà La Bisbal
CEIP Saus-Camallera Camallera
CEIP Pirineu Campdevànol
CEIP Puig D’arques Cassà de la Selva
CEIP Ruiz Amado Castelló d’Empúries
CEIP Empúries L’Escala
CEIPMontfalgars Girona
CEIP Cassià Costal Girona
CEIP Pla de Girona Girona
Bell-Lloc del Pla Girona
Maristes Girona Girona
Les Alzines Girona
Pare Coll Girona
Sagrat Cor de Jesús Girona
CEIP Josep Peñuelas del Rio La Jonquera
CEIPMalagrida Olot
CEIP Volcà Bisaroques Olot
Cor de Maria Olot
Sant Jordi Palafrugell
Vedruna Palafrugell
Ci Xaloc Premià de Mar
Vedruna Puigcerdà
Ntra. Sra. del Carme Ripoll
CEIPMare de Déu del Sòl del Pont Roda de Ter
CEIP Els Grecs Roses
CEIP Narcís Monturiol Roses
CEIP El Pla Salt
CEIP Silvestre Santaló Salt
Pompeu Fabra Salt
CEIP Gaziel Sant Feliu de Guíxols
CEIP Agustí Gifre Sant Gregori
CEIP Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà
CEIPMestre Andreu Sant Joan de les Abadesses
CEIP Sant Jordi Sant Jordi Desvalls
La Salle Santa Coloma de Farners
CEIP Jacint Verdaguer Sils
CEIP Guillem DeMontgrí Torroella de Montgrí
CEIP Francesc Cambó I Batlle Verges
CEIPMadrenc Vilablareix
CEIP de Vilamacolum Vilamacolum
CEIP de Vilanova De Sau Vilanova de Sau

Illes Balears Sant Bonaventura Artà (Mallorca)
CEIPMestre Lluís Andreu Formentera
Sant José Maó (Menorca)
Sant Vicenç de Paül Palma de Mallorca
CEIP Es Putxet Selva (Mallorca)
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Província Centre Població

Lleida CEIP Joaquim Palacín Bellvís
Mare de Déu del Roser Guissona
Sagrada Família Lleida
CEIPMn. Albert Vives La Seu d’Urgell
Arrels Primària Solsona
CEIP Jacint Verdaguer Tàrrega
Àngel Guimerà Tàrrega

Sevilla Colegio Aljarafe Mairena Aljafare
Tarragona Teresa Salvat Llauradó L’Aleixar

CEIP Rocabruna Les Borges del Camp
Mare de Déu del Carme L’Espluga de Francolí
CEIPMestral Hospitalet de l’Infant
CEIP Cèsar Martinell El Pinell de Brai
Maria Rosa Molas Reus
CEIP Sant Jaume Sant Jaume d’Enveja
Sant Rafael La Selva del Camp
Marcel·lí Domingo Tarragona
CEIP Ferreries Tortosa
CEIP La Mercè Tortosa
CEIP Ramon y Cajal Ulldecona
CEIP Eladi Homs Valls
Cor de Maria Valls
Mare de Déu del Lledó Valls

Altres

Andorra Sant Ermengol Andorra la Vella
Escola Andorrana Sant Julià de Lòria
Escola Andorrana Santa Coloma

Centres que han rebut estudiants. Diplomatura de Mestre (Pràctiques II i III)

Comarca Centre Població

L’Alt Empordà CEIP Joaquim Cusí i Fortunet Figueres
CEIP Josep Pallach Figueres
Cor de Maria Figueres
Ramon Reig Figueres
Els Pins Figueres
CEIP de Garrigàs Garrigàs
LLI Municipal Roses
CEIP El Serrat Siurana
CEIP Josep de Ribot Vilamalla

L’Alt Urgell CEIP Els Agols Montferrer
L’Anoia Vailets Capellades

Sant Josep-Escolàpies Igualada
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Comarca Centre Població

El Bages CEIP Els Pins Cabrianes-Sallent
CEIP Anton Busquets Calders
CEIP Agrupació Sant Jordi Fonollosa
CEIP Pare Algué Manresa
La Salle Manresa
Santa Rosa de Lima Manresa
L’Espurna Manresa
Picarol Manresa
Aula Hospitalària “Hospital Gener” Manresa
CEIP Josep Orriols I Roca Moià
Pia Moià
Sant Josep Navàs
CEIP Torres Amat Sallent
Nostra Senyora del Carme Sallent
CEE Ampans Santpedor
Paidos Sant Fruitós de Bages

El Baix Camp Pare Manyanet Reus
Cee Alba Reus

El Baix Ebre CEIP El Temple Tortosa
La Pitusa Tortosa

El Baix Empordà CEIP Joan de Margarit La Bisbal d’Empordà
El Tren Petit La Bisbal d’Empordà
CEE Ventijol Blanes
CEIP Torres Jonama Mont-Ras
CEE Els Àngels Palamós
Lli Municipal Sant Feliu de Guíxols

El Baix Llobregat CEIP Els Pins Cornellà de Llobregat
CEIP Benviure Sant Boi de Llobregat

El Baix Penedès CEIP Pompeu Fabra Cunit
El Barcelonès CEIP Folch i Torres Badalona

Em del Mar Barcelona
Em Pau Vila Barcelona
CEIP Antaviana Barcelona
CEIP Antoni Balmanya Barcelona
CEIP Cervantes Barcelona
CEIP Dolors Mons-Santapau Barcelona
CEIP Drassanes Barcelona
CEIP l’Estel Barcelona
CEIP JoanMiró Barcelona
Arrels Barcelona
Guinardó Barcelona
Nausica Barcelona
Pia Sant Antoni Barcelona
Pia-Sarrià Barcelona
La Salle Bonanova Barcelona
Siervas de San José Barcelona
Waldorf-Rosa d’Abril Barcelona
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Comarca Centre Població

El Barcelonès IMEB El Cargol Barcelona
IMEB Collcerola Barcelona
IMEB La Mar Barcelona
IMEB Ralet Barcelona
IMEB El Roure Barcelona
IMEB Roure-Clot Barcelona
IMEB El Tren Barcelona
IMEB Xarlot Barcelona
IMEB Xiroi Barcelona
El Tricicle Barcelona
CEE Josep Pla Barcelona
CEE Fàsia-Eixample Barcelona
CEE Fàsia-Sarrià Barcelona
Aula Hospitalària “Vall D’hebron” Barcelona
CEIPMenéndez Pelayo L’Hospitalet
Els Timbals Sant Adrià de Besós

El Berguedà CEIP Santa Eulàlia Berga
Mare de Déu del Carme Berga
CEIP Princesa Làscaris Casserres-Gironella
CEIP l’Albiol Sant Julià de Cerdanyola
LLI Municipal Viladomiu Nou

La Cerdanya Santa Coloma Ger
Vedruna Puigcerdà

La Garrotxa CEIP Castellroc Castellfollit Roca
CEIP Volcà Bisaroques Olot
Petit Plançó Olot

El Gironès CEIP Vilademany Aiguaviva
Taps Cassà de la Selva
CEIPMigdia Girona
CEIP Pla de Girona Girona
Bell-Lloc del Pla Girona
Montessori-Palau Girona
Pare Coll Girona
Sagrat Cor de Jesús Girona
Vedruna Girona
Bell-lloc del Pla Girona
Querubí Girona
CEE Font de l’Abella Girona
CEE Palau Girona
CEIP Santa Fe Medinyà
Walt Disney Salt
CEE Joan Riu Sant Gregori
CEIP Sant Jordi Sant Jordi Desvalls

El Maresme CEIPMenéndez Pelayo Mataró
Pia Santa Anna Mataró
Les Figueretes Mataró
La Riereta Mataró
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Comarca Centre Població

El Maresme Tabalet II Mataró
CEE Les Aigües Mataró

La Noguera CEIP Salvador Espriu Vallfogona-Balaguer
Osona CEIP Sant Marc Calldetenes

Esquitx Calldetenes
CPT L’estel Calldetenes
CEE Riudeperes Calldetenes
CEIP Ildefons Cerdà Centelles
Niu d’Infants Centelles
CEIPMossèn Cinto Folgueroles
CEIP Les Escoles Gurb
LLI Municipal Gurb
CEIP Joan Xxiii Hostalets de Balenyà
El Gra d’Or Hostalets de Balenyà
CEIP Pompeu Fabra Manlleu
CEIP Puig-Agut Manlleu
Casals-Gràcia Manlleu
El Carme Manlleu
Mossèn Puntí Manlleu
El Niu Manlleu
Guillem Marquès Oliveres Masies de Voltregà
Mare de Déu de la Presentació Prats de Lluçanès
CEIP Verge del Sòl del Pont Roda de Ter
Sant Lluís Bertran Roda de Ter
CEIP l’Agullola Rupit-Pruit
CEIP La Monjoia Sant Bartomeu del Grau
El Patufet Sant Bartomeu del Grau
Sagrats Cors Sant Hipòlit de Voltregà
CEIP Bellpuig Sant Julià de Vilatorta
El Roser Sant Julià de Vilatorta
CEIP Josep M. Xandri Sant Pere de Torelló
CEIP Segimon Comas Sant Quirze de Besora
CEIP Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga
Ralet-Ralet Santa Eugènia de Berga
CEIP El Roure Gros Santa Eulàlia Riuprimer
Maternals Santa Eulàlia Riuprimer
CEIP Sentfores Sentfores
CEIP El Gurri Taradell
CEIP Les Pinediques Taradell
CEIP l’Era de Dalt Tona
Pive Tona
Vedruna Tona
La Cuca Fera Tona
CEIP Dr. Fortià Solà Torelló
CEIP Vall del Ges Torelló
Rocaprevera Torelló
Sagrats Cors Torelló
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Comarca Centre Població

Osona Blancaneus Torelló
CEIP Andersen-Balmes Vic
CEIP Guillem de Montrodon Vic
CEIP Dr. Joaquim Salarich Vic
CEIPMontseny Vic
L’Escorial Vic
Pare Coll Vic
Sagrat Cor de Jesús Vic
Sant Miquel Dels Sants Vic
Santa Caterina de Siena Vic
Airínia Vic
Cu Cut Vic
Esquitx Vic
Ralet Vic
Vedruna Vic
Casa Moreta Vic
CEIP Comtes de Lacambra Vinyoles

El Pla de l’Estany CEIPMn. Baldiri Rexach Banyoles
Petit Príncep Banyoles

El Pla de l’Urgell CEIP Sant Roc Barbens
El Ripollès CEIP l’Esquirol Ogassa

CEIP Tomàs Raguer Ripoll
Salesiana Santa Maria Ripoll
El Petit Avet Ripoll
CPEE Dr. Ramon Surinyach Ripoll
CEIP Els Pinets Sant Pau de Segúries
CEIP Germans Estebanell Camprodon

La Segarra Arrel Cervera
CEIP l’Estel Sant Guim de Freixenet
CEIPMare de Déu de La Mercè Sant Ramon

El Segrià CEIP Frederic Godàs Lleida
La Selva CEIPMontnegre La Batllòria

Les Cent Fonts Sant Hilari de Sacalm
CEIP Sant Salvador d’Horta Santa Coloma de Farners
La Salle Santa Coloma de Farners

El Tarragonès Elisabeth Salou
CEIP Pau Delclòs Tarragona

L’Urgell Sant Josep Tàrrega
La Vall d’Aran CEIP Garona Vielha
El Vallès Occidental CEIP Turó del Cargol Cerdanyola del Vallès

La Salle Montcada i Rexach
Marinada Palau de Plegamans
El Gargot Sant Cugat del Vallès
Nins Santa Perpètua Moguda
Pia Terrassa
L’oreneta Terrassa

El Vallès Oriental CEIP La Muntanya Aiguafreda
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Comarca Centre Població

El Vallès Oriental CEIP Els Cingles L’Ametlla del Vallès
Sant Jordi Canovelles
CEIP La Popa Castellcir
CEIP Ramona Calvet I Picas Castellterçol
Espurna Castellterçol
CEIP Puiggraciós La Garriga
Internacional Sek-Catalunya La Garriga
CEIP Salvador Espriu Granollers
CEIP Granullarius Granollers
Educem Granollers
Pia Granollers
Barrufets Granollers
La Tortuga Granollers
Ginebró Llinars del Vallès
CEIP Col·legis Nous Mollet del Vallès
CEIP Joan Abelló Mollet del Vallès
Lestonnac Mollet del Vallès
CEE Can Vila Mollet del Vallès
Nostra Sra. de Montserrat Parets del Vallès
La Cuna Parets del Vallès
CEIP Joaquim Abril Sant Fost Campsentelles

Altres:

Andorra Sant Ermengol Sant Ermengol
Catalunya Nord Escola de Nyils Nyils

Escola Sant Galdric Perpinyà
Escola Vernet Perpinyà
Escola de Prada Prada
Escola de Sant Esteve Monestir Sant Esteve del Monestir
Escola del Soler El Soler

Guatemala Diversos Centres

* Els centres en negreta són Escoles Bressol.

* Els centres en cursiva són Centres d’Educació Especial, Aules Hospitalàries.

Centres/Institucions/Serveis que han rebut estudiants
Llicenciatura de Psicopedagogia

Comarca Centre Població

El Baix Empordà EAP Àrea Comarcal
El Baix Penedès Àrea de Benestar Social El Vendrell
El Barcelonès EAP Barcelona
El Berguedà EAP Àrea Comarcal
La Conca de Barberà EAP Àrea Comarcal
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Comarca Centre Població

Osona CEE L’estel Calldetenes
Centre Eureka Manlleu/Torelló
CEIP L’Era de Dalt Tona
Pive Tona
Àrea de Benestar Social Vic
EAP Vic
Eumo Editorial Vic
IES Jaume Callís Vic
Pare Coll Vic
Sagrat Cor de Jesús Vic
Sant Miquel dels Sants Vic
Universitat de Vic Vic

El Ripollès EAP Ripoll
La Selva IES Arbúcies
El Vallès Oriental Joan Miró Canovelles

CEE Can Vila Mollet del Vallès

Centres/Institucions/Serveis que han rebut estudiants
Diplomatura d’Educació Social

Comarca Centre Població

L’Alt Empordà C. Ocupacional Les Acàcies El Far d’Empordà
L’Anoia La Llar d’Igualada Igualada
El Bages Centre Obert “Sergi Aguilera” Manresa

Centre Obert Xalesta Manresa
El Baix Camp CRAE “La Pastoreta” Reus
El Barcelonès Ass. Sociocultural “Ibn Batuta” Barcelona

Energy Control Barcelona
Les Palmeres Barcelona

El Gironès Aula Taller Can Cuní Girona
Centre Obert CIP Santa Eugènia Girona

El Maresme Mas Sant Jordi Mataró
Osona Centre Obert la Quitxalla Balenyà

Escola Persones Adultes Centelles
Miquel Martí i Pol Manlleu
Tallers Comun. Progr. “Icària” Manlleu
Tallers Comun. Progr. “Icària” Roda de Ter
Tallers Comun. Progr. “Icària” Sant Hipòlit Voltregà
Centre de Santa Llúcia Sobremunt
Gram-Osona “Centre de Fa” Tona
Tallers Comun. Progr. “Icària” Torelló
Ajuntament “Dpt. Benestar Social” Vic
Associació Tapís Vic
Centre Residencial Osona Vic
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Comarca Centre Població

Centre Can Terricabras Vic
Club Car Vic
Eina S.T.S. Vic
Llar Juvenil Vic
Miquel Martí i Pol Vic
UEC “Unitat Escolar Compartida” Vic

El Segrià Llar Infantil “Torre Vicens” Lleida
El Vallès Oriental Centre Obert Ponent Granollers
Residència Folch i Torres Granollers
Biblioteca Can Butjosa Parets del Vallès

Altres

Andorra La Gavernera Andorra la Vella

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Diplomatura de Fisioteràpia

Centre Població Estudiants
F.P. Hospital Mollet del Vallès Mollet del Vallès 5
Resid. i Centre de Dia Santa Rosa Mollet del Vallès 3
Asepeyo Parets del Vallès 2
Hospital General de Granollers Granollers 9
Policlínica del Vallès Granollers 3
C. de Rec. Func. Mercè Ventura Granollers 3
Centre Terapèutic Granollers 2
Fundació Montserrat Montero La Roca del Vallès 1
CERVA La Garriga 7
Hospital de Mataró Mataró 3
Clínica Corachan Barcelona 6
Centre Mèdic Collblanch Barcelona 14
Asepeyo (C/ Anglí) Barcelona 2
Servimèdic Barcelona 12
Centre Marta Serrat Barcelona 1
SIRN. Escola Especial Barcelona 2
Asepeyo (Gran Via) Barcelona 6
Institut Guttmann Barcelona 5
Instituto Poal de Reumatologia Barcelona 7
Centres Cruz Navarro Barcelona 5
C. de Rec. Funcional Ignacio Gómez Barcelona 5
Centre Kine Santos Sastre Barcelona 5
Fundació Catalonia Cerdanyola 1

98 Pràctiques en centres educatius i assistencials



Centre Població Estudiants
CERVA Sabadell 2
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat 6
Residència Blume Esplugues de Llobregat 1
Hospital Esperit Sant Santa Coloma de Gramanet 3
Serveis Assistencials Torribera Santa Coloma de Gramanet 2
Centre Assistencial Asepeyo Mollet del Vallès 3
MIDATMútua Metal·lúrgica Cabrils 7
Hospital de Calella Calella 1
Polimèdic Blanes 1
Hospital Comarcal de la Selva Blanes 5
CERVA Caldes de Montbui 2
Asepeyo Sant Cugat del Vallès 7
Asepeyo Vilanova i la Geltrú 2
Centre Kine Santos Sastre Viladecans 1
Residència Penedès Vilafranca del Penedès 1
Clínica Sant Josep Vic 7
Hospital Santa Creu Vic 5
Hospital General de Vic Vic 12
Asepeyo Vic 7
Centre se Recuperació Osona Vic 10
Centre de Desenvolupament Infantil Tris-Tras Vic 3
Clínica de Vic Vic 7
Fundació Sant Tomàs Folgueroles 5
Centre Riudeperes Folgueroles 3
Hospital Sant Jaume Manlleu 3
Centre Hospitalari i Cardiològic Manresa 5
Centre Talus Manresa 8
Balneari Codina Tona 5
Clínica Bofill Girona 7
Clínica Girona Girona 5
Asepeyo Girona 1
Escola Palau Girona 1
Centre Maria Gay Girona 1
CAP Güell Girona 5
Hospital Josep Trueta Girona 8
Centre de Fisioteràpia Kiné Lloret de Mar 3
Hospital de Palamós Palamós 1
Hospital Sant Jaume Olot 7
Centre de Fisioteràpia Alt Empordà Figueres 5
Hospital de Figueres Figueres 1
Clínica Salus Infirmorum Banyoles 2
Centre Crisol Ripoll 13
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà 3
Hospital Provincial Santa Maria Lleida 5
CAP de Tàrrega Tàrrega 1
Centre Kiné Lleida 2
Fisiomèdic Montblanch 1
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Centre Població Estudiants
Hospital Santa Tecla Tarragona 3
Residència per a la Gent Gran Montblanch 1
Hospital de la Seu d’Urgell La Seu d’Urgell 1
Serveis Assistencials Amposta 1
Col·legi Verge de la Cinta Tortosa 1
Hospital de la Santa Creu Tortosa 1
Asepeyo Castelló 2
Hospital La Magdalena Castelló 1
Centre de Med. Lab. i Rehab. Bou València 2
C. de Recup. y Rehab. de Levante València 1
Centre de Dia Cullera 1
Hospital Lluís Alcanyís Xàtiva 1
Revisalud Alcúdia 2
Centre Assistencial Asepeyo Alacant 1
Clínica Benidorm Benidorm 1
Policlínica Miramar Palma de Mallorca 6
Hospital Son Dureta Palma de Mallorca 5
Hospital Sant Joan de Déu Palma de Mallorca 7
Hospital Verge del Toro Menorca 1
Policlínica Ntra. Señora del Rosario Eïvissa 1
Hospital Pius de Valls Valls 2
Hospital de la Ribera Alcira 1
Hospital Maz Saragossa 3
Centro de Fisioterapia El Carmen Saragossa 1
C. de Rec. Func. Dr. González Iturri Pamplona 3
Centro de Rehabilitacón y Masaje Gijón 1
Osakidetza. Hospital de Gorliz Gorliz 6
Centro Kine Aitor Amostegui Irún 2
Centro de Fisioterapia Kiro Irún 1
Clínica Columbia Bilbao 1
Centre Zuzendu Guipuzkoa 1
Centro Sergio Toba Ourense 1
Clínica Amerguian Santiago de Compostela 1

Diplomatura de Teràpia Ocupacional

Centre Població Estudiants
Hospital de la Santa Creu Vic 5
Ajuntament de Vic Vic 5
CADO Vic 1
Fundació Humanitària Dr. Josep Trueta Vic 2
Hospital General Vic 1
Hospital de Sant Jaume Manlleu 3
Centre de Dia Seva 2
Centre de Dia de Salut Mental Granollers 1
Hospital de l’Esperança Barcelona 5



Centre Població Estudiants
Clínica Aliança Barcelona 2
Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel Barcelona 8
Fundació Institut Guttmann Barcelona 12
Fundació Esclerosi Múltiple Barcelona 2
Hospital General i Universit. Vall d’Hebron Barcelona 5
Fisiogestión Barcelona 3
Instituto Poal de Reumatologia Barcelona 1
L’Alba. Centre Especial Barcelona 3
Centre d’Higiene Mental Les Corts Barcelona 1
Aspace Barcelona 1
Germanes Hospital. del SCJ. B. Menni Sant Boi de Llobregat 1
Hospital de Bellvitge Hospitalet de Llobregat 3
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona 6
Asepeyo Sant Cugat del Vallès 1
C. Rehabilit. Satrústegui Fernández. ONCE Sabadell 1
Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell 5
Hospital de Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat 2
MIDATMútua Metal·lúrgica Cabrils 3
Fundació Casal de Curació Vilassar de Mar 1
Comunitat Terapèutica Malgrat de Mar 1
CAP Cornellà Cornellà 2
Serveis Assistencials de Torribera Santa Coloma de Gramanet 6
CAP 2Maresme Mataró 5
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena Mataró 2
Fundació de llars d’avis de la UEBE Vilafranca del Penedès 3
Clínica Sant Josep Igualada 1
Residència Sant Francesc Santpedor 5
Hospital Sant Andreu Manresa 2
Hospital General Manresa 1
Hospital residència Sant Camil Sant Pere de Ribes 2
Centre Maria Gay Girona 3
Centre Sociosanitari Mutuam Girona 2
Escola Palau Girona 1
Hospital de Palamós Palamós 2
Hospital de Figueres Figueres 3
Hospital Joan XXIII Tarragona 2
Hospital Provincial Santa Maria Lleida 2
Hospital de la Santa Creu Tortosa 1
Proyecto Hombre Saragossa 1
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Diplomatura d’Infermeria

Centre Població Estudiants
Hospital General i Univ. Vall d’Hebron Barcelona 17
H. Univ. Maternoinfantil Vall d’Hebron Barcelona 19
Hospital Clínic i Provincial Barcelona 84
Grup Hospitalari Quiron Barcelona 18
Serveis Clínics Barcelona 2
Hospital Psiquiàtric Salt 7
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat 25
Policlínica del Vallès Granollers 3
Fundació Hospital-Asil Granollers 35
Fundació Privada Hospital de Mollet Mollet del Vallès 7
Clínica de Vic Vic 27
Hospital General Vic 109
Centre assistencial Asepeyo Vic 7
Hospital de la Santa Creu Vic 16
Hospital de Sant Jaume Manlleu 8
Hospital Comarcal Campdevànol 8
Hospital de Santa Caterina Girona 17
Clínica Aliança Girona 5
Clínica de Girona Girona 50
Hospital de Figueres Figueres 15
Hospital de Palamós Palamós 5
Asepeyo Sant Cugat del Vallès 2
Clínica de Lleida Lleida 13
Hospital de Sant Jaume Olot 7
Hospital de Sant Bernabé Berga 2
Resid. Assist. i Centre de Dia Santa Rosa Mollet del Vallès 2
ABS Manlleu 31
ABS Vic Nord Vic 29
ABS Vic Sud Vic 5
CADO Vic 2
ABS Santa Eugènia de Berga 18
ABS Sant Hipòlit de Voltregà 13
ABS Vall del Ges Torelló 2
ABS Lluçanès Prats de Lluçanès 2
ABS Tona 12
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Relacions Internacionals i programes de cooperació.
La Càtedra Unesco

PRESENTACIÓ

Les Relacions Internacionals de la Universitat de Vic han fet una vegada més un pas enda-
vant amb la incorporació de la Delegació del Rector per a les Relacions Internacionals de la Univer-
sitat de Vic i la creació d’una Comissió per a les Relacions Internacionals amb la representació de
tots els centres. Aquest fet significa la centralització de les tasques organitzatives que fan referència
tant a la mobilitat d’estudiants i professors com als nous projectes relacionats amb l’àmbit interna-
cional. Amb motiu d’aquest nomenament es va celebrar el dia 11 de juliol de 2000 el I Debat sobre
les Relacions Internacionals, durant el qual es van definir els objectius del curs.

I DEBAT SOBRE LES RELACIONS INTERNACIONALS

Durant el I Debat sobre les Relacions Internacionals es va treballar sobre un document
previ que exposava els següents objectius:

1. Creació d’un Servei de Relacions Internacionals.
2. Establir convenis d’intercanvi d’estudis per millorar l’educació dels estudiants de la

UV i introduir-los en un context internacional.
3. Establir convenis d’intercanvi de pràctiques, davant de la creixent demanda en el mer-

cat laboral de diplomats i llicenciats amb un bon nivell d’idioma.
4. Incrementar l’intercanvi de professors de la Universitat de Vic amb les universitats es-

trangeres i facilitar la incorporació de professors visitants d’altres universitats a les aules de la UV.
5. Participar en congressos internacionals i publicar articles en revistes especialitzades

d’àmbit internacional.
6. Participar en programes europeus de recerca i elaborar tesis doctorals en anglès.
7. Oferir classes en llengua anglesa en els diferents centres.
8. Organitzar Jornades i Congressos Internacionals.

ORGANITZACIÓDE LES RELACIONS INTERNACIONALS A LA UV

L’objectiu principal de la nova organització de les Relacions Internacionals a la UV és la
centralització de les tasques que afecten a tots els centres i la coordinació dels responsables de cada
centre. Amb aquesta finalitat es va crear la Comissió de Relacions Internacionals formada per un
membre responsable de les Relacions Internacionals de cada centre de la UV.

La comissió fa reunions periòdiques per coordinar totes les activitats que es portin a ter-
me en l’àmbit internacional i per rendibilitzar els intercanvis existents entre la UV i altres universi-
tats estrangeres.
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JORNADA INTERNACIONAL

El 18 d’abril es va celebrar la III Jornada Internacional «Una Volta al Món des de la UV»,
adreçada als membres de la comunitat universitària interessats en les relacions internacionals. Es
van presentar els programes d’estudi DRAC, SÈNECA, SòCRATES, AECI, IBSEN per part de
professors i estudiants de la UV, i els programes de pràctiques a l’estranger amb la col·laboració del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, del COPCA, i de l’agència Travel Work.

Alguns professors i estudiants van explicar les seves experiències a l’estranger en el marc
de programes de mobilitat internacional.

MOBILITATD’ESTUDIANTS. PROGRAMA SOCRATES/ERASMUS

Estudiants de la UV a l’estranger. Curs 2000/2001

Universitat de destí F. Ciències Jurídiques F. Ciències Humanes, E. Politècnica
i Econòmiques Traducció i Document. Superior

Hes/Iser Rotterdam 10

University of Teesside 3

Université de Valenciennes 1

University of Luton 4

Fachhochschule Bielefeld 1

Esc. Saint – Etienne 3

University of Surrey Roehampton 1

Fachhochschule Kempten 1

University of Buckinghamshire 2

University of Birmingam 2

University of Cardiff 4

University of Bristol 2

University of Sheffield 1

University of Tampere 1

Fachhochschule Koln 5

Fachhochschule Magdeburg 2

Université Rennes 3

Universität Bielefeld 2

Institut Libre Marie Haps 3

Fachhochschule Nurnberg 6

Total 26 25 6

Total: 57



Estudiants estrangers a la UV. Curs 2000-2001

Universitat de procedència Facultat de Ciències Facultat de Ciències Humanes,
Jurídiques i Econòmiques Traducció i Documentació

Fachhochschule Köln 5

Université de Rennes 2

University of Cardiff 4

St. Istvan University 4

Hes/Iser Rotterdam 1

Université de Valenciennes 2

Universidade doMinho 2

University of Teesside 2

Esc. Saint Etienne 1

Besançon 2

Fachhochschule Kempten 1

Total 15 11

Total: 26

MOBILITATDE PROFESSORS

Professors de la UV a l’estranger. Curs 2000/2001

Universitat de destí F. Ciències Jurídiques F. Ciències Humanes, E. Politècnica
i Econòmiques Traducció i Document. Superior

Universidade ooMinho 1

Université de Franche Comté 1

Roehampton Institute London 1

Fachhochschule Magdeburg 2

University of Tampere 1

University of Cardiff 1

University of Birmingham 1

University of Bristol 1

Institut National Polytechnique Grenoble 1

Total 3 6 1
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Professors estrangers a la UV. Curs 2000/2001

Universitat de procedència F. Ciències Jurídiques F. Ciències Humanes, E. Politècnica
i Econòmiques Traducció i Document. Superior

University of Luton 1

Université de Franche Comté 1

Finance? 1

Total 3

NOUS PROJECTES

La Universitat de Vic va presentar la sol·licitud del programa ALFA per al curs
2001/2002 per fomentar la cooperació entre els països d’Amèrica Llatina i Europa per un període
de 6 anys (2000-2005). D’una banda, promou projectes de cooperació en gestió institucional, i de
l’altra projectes de formació científica i tècnica que incloguin la mobilitat d’estudiants de pregrau i
de postgrau entre institucions d’Amèrica Llatina i Europa.

El programa preveu la creació d’una xarxa entre tres universitats d’Amèrica Llatina i tres
d’Europa per portar a terme la creació d’unMestratge sobre Turisme i Sostenibilitat.

FACULTATD’EDUCACIÓ

Programes Europeus

—Projecte europeu en el camp de l’educació especial. «Partager les termes et les concepts
de l’education spéciale pour rapprocher nos paratiques» (Comenius c-31, n. 87285-CP-1-FR).

Del 3 al 9 de desembre de 2000, un grup d’estudiants de 3r d’Educació Especial de la Fa-
cultat d’Educació varen ser a l’IUFM de Clermont Ferrand (França). Així mateix, del 26 al 31 de
març de 2001, un grup d’estudiants d’aquella institució francesa varen fer una estada a la Universi-
tat de Vic i varen dur a terme una sèrie de visites programades per diferents escoles i Serveis Educa-
tius de Catalunya. En el marc del mateix projecte, del 26 al 30 de maig de 2001, els professors Jesús
Valero i Gemma Riera, del Departament d’Educació Especial varen fer una estada al Newman Co-
llege de la Universitat de Birmingham i visitaren diversos centres i serveis educatius de caràcter mu-
nicipal i estatal.

— Projecte europeu en el camp de l’educació artística: «Artists on line. The youngmen
and the contemporary art». (Connect 1999/C 163/04).

El professorMiquel Pérez, en representació de la FE de la UV i com a coordinador del pro-
jecte europeu Connect 99, Astist on Line. The Youngmen and the Contemporary Art, va viatja a Pieve
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di Cento (Itàlia) per participar en un seguit de cinc videoconferències que enllaçaven simultània-
ment Pieve di Cento, Crêstet (França), Rhetymon (Creta), Brussel˙les (Bèlgica) i Vic.Va participar
tambéen l’elaboració de material didàctic que documentarà el projecte i en l’organització de la reu-
nió transnacional que es va celebrar a Vic els dies 1 i 2 de juny i que va cloure el Projecte.

— Projecte europeu en el camp de l’educació intercultural: «Didattica Interculturale Eu-
ropea Sperimentale». (Programa Comenius 2 1999-41140-CP-3-99-1-IT).

La professora M. Teresa Feu i el professor Antoni Tort assisteixen a les sessions de síntesi
d’aquest Comenius i participen en el Seminari Transnacional organitzat pel Ministero alla Pubbli-
ca Istruzione, l’IRSSAE Toscana i la Comissió Europea. Florència, del 25 al 28 de setembre de
2000

Altres activitats de relacions internacionals a Europa

— Intercanvi amb el Goldsmiths College de la Universitat de Londres
Des del Departament de Filologia, Especialitat de Llengua Estrangera, s’ha organitzat per

setè any consecutiu un programa d’intercanvi de pràctiques amb el Goldsmiths College de la Uni-
versitat de Londres del 27 de novembre al 9 de desembre de 2000, a Londres, i del 17 al 28 d’abril
de 2001 a Vic. Hi ha participat, per la UV, els estudiants Jordi Gómez, Margarita Martos, Chantal
Pérez, Raquel Martínez, Anna Martínez i Judit Boldú, de tercer curs de Llengua Estrangera, i Eva
Güell i M. Àngels Masdevall, de tercer curs d’Educació Infantil. Per part britànica, Leanne Dix,
Mathew Weiss, Shizarad Dawson, Holy Morgan, Lauren Skipper, Gemma Perrot, Davinia Chit-
tenden i Andrew Garton. Les professores Anna Vallbona i Núria Medina van acompanyar els estu-
diants de la Universitat de Vic durant la seva estada a Londres i juntament amb la professora Marta
Corominas van organitzar l’estada dels estudiants anglesos a Vic. Per part britànica van participar
en aquest intercanvi les professores Barbara Allebone, Pauline Boorman i Lesley Jones.

Les escoles catalanes on els estudiants anglesos van dur a terme les seves pràctiques van
ser: CEIP Andersen de Vic, Sant Miquel dels Sants de Vic, Sagrats Cors de Sant Hipòlit de Vol-
tregà, CEIP Menéndez Pidal de L’Hospitalet, Escola Casals-Gràcia de Manlleu, Escola Rocapreve-
ra de Torelló, CEIP Sant Marc de Calldetenes, CEIP El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer
i CEIP la Montjoia de Sant Bartomeu del Grau.

Les conferències impartides al Goldsmiths van tractar sobre el sistema educatiu a la Gran
Bretanya, l’aprenentatge de llengües al Regne Unit i l’aprenentatge de la lectoescriptura al Regne
Unit.

Les conferències impartides a la Universitat de Vic van sobre el sistema educatiu a Cata-
lunya, la situació lingüística de Catalunya, l’aprenentatge de la llengua anglesa a Catalunya, l’apre-
nentatge de la lectoescriptura a Catalunya i les relacions racials a Catalunya.
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—Viatges d’estudis a Itàlia
La professora Anna Pujol i un grup d’estudiants de 3r curs d’Educació Infantil varen fer

una visita a l’Escola Waldorf de Uberlingen, Baden-Wultemberg (Alemanya).
Un grup d’ estudiants de 3r curs d’Educació Infantil acompanyats per les professores Neu

Sol i Provi Daufí varen fer una visita a diverses ciutats de la Toscana i l’Emilia Romagna per a
conèixer les experiències en el camp de les escoles bressol i parvularis.

Programes de cooperació

—Centre de Formació de Mestres Maria Antònia Canals - Projecte Vicki Sherpa

Aquest projecte, que va néixer el juny de 1998, s’ha dut a terme conjuntament entre
Victòria Subirana (Vicki Sherpa), la Tribhuvan University i la Universitat de Vic, amb el suport
econòmic i logístic de l’ONG «Amics de Vicki Sherpa». Ha comptat amb un equip d’Assessora-
ment Pedagògic format per la professora M. Antònia Pujol (UB), la professora M. Antònia Canals
(UdG) i la professora Maica Bernal (UV), aquesta última corresponsable del projecte de formació
de mestres juntament amb el degà de la FE, Antoni Tort. També han col˙laborat en l’organització
del curs els excooperants Joan Vila i Isabel Turon.

A més de la senyora Victòria Subirana, per part de la universitat nepalesa han intervingut
en la realització del curs el professor Prithu Charan Baydia, degà de la Facultat d’Educació; el pro-
fessor Siddhi Ratna Shakyaa, coordinador del curs, i el professor Tara Man Shrestha, encarregat del
campus de Sanothimi, on està ubicat el Centre de Formació de Mestres Maria Antònia Canals, a la
ciutat de Katmandu.

La tasca del curs 2000-2001 ha consistit en la realització i avaluació de les proves d’accés
(agost de 2000) i la realització del Segon Curs de Formació de Mestres, de 1000 hores de durada
(agost-2000 / juny-2001).

Han participat en el curs els estudiants següents:

1. Sunita Shakya
2. Samita Maharjan
3. Swosti Shakya
4. Ram Chandra Sherstha
5. Shrijana Tumbahamphe
6. Durga Bahadur Ale
7. Suraj Shakya
8. Sushila Shilpakar
9. Minarva Bajracharya
10. Sitaram Uprety

21. Shova Shakya
22. Pramila Maharjan
23. Padma Sherstha
24. Pankaj Raj Joshi
25. Pasang Lhamu Lama
26. Arpana Pradhan
27. RamDuval
28. Binu Baba Napit
29. Laxman Sherpali

11. Binshila Thapa
12. Raj Prajapati
13. Kalpana Lohani
14. Novid Shakya
15. Binu Sherstha
16. Niraml G. Sharmal
17. Rameshwor Khanal
18. Kiran Basnet
19. Ang Pasi Lama
20. Purnima Nakarmi



Professors que han intervingut en la realització del curs:

Victòria Subirana
Joan Vila
Albert Martinez
Núria Barrufet
Anna Canalda
Àngels Subirats
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Carolina Godoy
Mònica Godoy
SuryamanMaharjan
Sangay Sherpa
Siddi Bahadur Maharjan
Erika Shakya

Patna Shiwakoti
Usha Dakal
Otília Corona
Pere Edo
Martirià Mercader

Les assignatures que s’han impartit són les següents:

Organització Escolar
Portfolio (síntesi)
Psicopedagogia
Didàctiques a l’Educació Infantil i Psicopedagogia
Didàctica de la Música
Didàctica de la Llengua
Psicomotricitat, Educació Física i Dansa
Didàctica de l’Expressió Plàstica
Cultura Nepalesa
Metodologia, Tècniques d’Estudi
Didàctica de les Ciències Socials

S’han realitzat pràctiques en dos períodes: a) Escoles nepaleses (públiques i privades; i b)
Escoles internacionals.

Relació d’activitats lligades al projecte de Formació de Mestres al Nepal:
— Període de 15 dies de pràctiques a la UV i coneixement de la realitat escolar de la nos-

tra comarca de les estudiantes Lucky Lama Bijaya Sharma, integrants del Curs de Formació de
Mestres i becades per la Universitat de Girona (desembre de 2000).

— Visita del degà de la FE de la Tribhuvan University of Nepal, senyor Prithu Charan
Baidya a la UV (novembre de 2000).

— Conferència sobre «L’Educació al Nepal», a càrrec del senyor Prithu Charan Baidya
(26 novembre de 2000).

— Visita del coordinador del curs Siddhi Ratna Shakya per conèixer la UV i la realitat es-
colar de la nostra comarca.



—Projecte de Cooperació amb Guatemala

Durant els mesos de gener i febrer de 2001, 18 estudiants de les especialitats d’Educació
Primària, Educació Infantil i Educació Especial, van realitzar les Pràctiques III de Mestre/a en es-
coles de Guatemala (Escuela Mixta El Porvenir, Escuela Mixta Santa Marta i las Flores de Mazate-
nango). Els professors Jordi Martí i Sebastià Riera (Departament de Ciències i Ciències Socials)
van viatjar al país per tutoritzar les pràctiques i realitzar un curs de formació dirigit als docents
d’Infantil i Primària sobre els continguts del projecte.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Durant el curs 2000/01 s’han incrementat el nombre de convenis d’àmbit internacional
entre la Universitat de Vic, vinculats a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, i altres Univer-
sitats o centres sanitaris de l’estranger.

— Estudiants de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut que han portat a terme un
període de pràctiques a l’estranger.

. Centre de Readaptation Fonctionelle de Broncho-Pneumologie, de Phisiologie et de
Reeducation Professionelle Les Escaldes (França). 3 estudiants de Fisioteràpia.

. Centre Medical Bouffard Vercelli de Cerbere (França). 3 estudiants de Fisioteràpia.

. Centre Le Belloy-Institut de Formation de Soins Infirmières de Beauvais (França). 2 es-
tudiants d’Infermeria.

. Centre de Sta. Maria. Psychiatrisch Ziekenhuis de Sint-Truiden (Bèlgica). 1 estudiant
de Teràpia Ocupacional.

. Pallassos sense Fronteres. Guatemala. 2 estudiants de Teràpia Ocupacional.

— Estudiants d’Universitats estrangeres que han realitzat un període de pràctiques a l’Es-
cola Universitària de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic.

. Institut de Formation de Soins Infirmières de Beauvais (França). 6 estudiants d’Infer-
meria.

. Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat d’Andorra. 5 estudiants d’Infermeria.

—Durant el segon semestre del curs van fer una estada de formació a l’Escola Università-
ria de Ciències de la Salut un grup de 15 estudiants de Teràpia de la Universitat de Leuven de Brus-
sel˙les (Bèlgica), acompanyats de dos professors.
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FACULTATDE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

Programa DEGI

La Comissió Paritària del programa DEGI es reuneix una vegada a l’any i és l’òrgan que
decideix sobre el funcionament del programa DEGI pel que fa als plans d’estudis, mobilitat d’estu-
diants i professors, criteris d’avaluació, etc. Enguany es va reunir a la Universitat de Luton, Angla-
terra, durant el mes de novembre, i a la Universitat do Minho, Portugal, durant el mes de maig, per
tractar qüestions relacionades amb l’actualització del programa DEGI d’acord amb les noves meto-
dologies de formació.

Programa IBSEN

Del 26 de febrer al 4 de març es van reunir a la Universitat de Central Arkansas, Conway,
als Estats Units, els representants de les universitats que participen en la xarxa internacional IB-
SEN.

Durant les reunions de treball es va fer una anàlisi dels plans d’estudi de les diverses uni-
versitats i es van definir les línies directrius del programa per al curs vinent.

Els objectius de la xarxa IBSEN per al curs vinent són:
1. Participació en projectes conjunts en el marc del programa EC/US.
2. Introducció de les noves tecnologies en les assignatures.
3. Revisió dels estàndards de qualitat (acreditació AACSB als Estats Units i Crèdit Euro-

peu a Europa).

Canvis de responsabilitat

La professora Noemí Morral va assumir l’1 de juliol de 2001 el càrrec de Responsable de
les Relacions Internacionals de la FCJE en substitució de la professora Maria Antònia Pujol, que va
deixar el càrrec per motius professionals.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Dintre del programa Sòcrates-Erasmus, s’ha continuat la col˙laboració amb la Georg-Si-
mon-Ohm-Fachhochschule de Nuremberg (Alemanya), l’Institut National Polytechnique de Gre-
noble (França), i la Szent István University de Gödöllö (Hongria). 5 estudiants han fet el treball de
final de carrera a Nuremberg i un estudiant l’ha fet a Grenoble. 5 alumnes de Gödöllö han estudiat
durant el primer quadrimestre a la Universitat de Vic.

Per primera vegada l’EPS ha participat en la convocatòria de beques de l’AECI de coope-
ració amb Iberoamèrica. L’estudiant Verònica Rodríguez ha aconseguit una beca per anar a la Uni-
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versitat de Colima (Mèxic) i la Dra. Montserrat Corbera, professora titular del Departament d’In-
formàtica i Matemàtica, ha aconseguit una beca per anar a la Universidad Autónoma Metropolita-
na Iztapalata (Mèxic).

El Dr. Rudolf Lindner, catedràtic del Departament de Telecomunicacions de la Georg-Si-
mon-Ohm-Fachhochschule deNuremberg va fer una estada d’una setmana a l’EPS durant la qual va
impartir una conferència per presentar la universitat alemanya i unes classes d’Electrònica i Teoria
Electromagnètica als estudiants de les titulacions d’E.T. de Telecomunicació i E.T. Industrial.

El Dr. Christian Jutten, catedràtic de l’Institut National Polytechnique de Grenoble ha
impartit un curs de 10 hores titulat Self-Organizing Maps, per als d’E.T. de Telecomunicació i E.T.
Industrial dins de l’assignatura Aplicacions del Processament d’Imatge i So. Així mateix, ha impar-
tirt una conferència dins de les 4es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions, titulada Neural
Networks: Why and How?.

S’ha establert contacte amb la Fachhochschule Magdeburg (Alemanya) de cara a la
col˙laboració i l’intercanvis d’estudiants el curs 2001-2002. El Dr. H.-U. Bake, professor titular
d’aquesta escola, ha visitat l’EPS. També ens ha visitat el Dr. Laszlo Podmanitzky, professor titular
de la Szent István University de Gödöllö, amb el qual s’han planificat els projectes de final de carre-
ra que duran a terme a Hongria els estudiant de Vic. El Dr. Vladimir Zaiats, professor titular del
Departament d’Informàtica i Matemàtica i responsable de Relacions Internacionals de l’EPS, ha
estat convidat per la Silesian Technical University (Gliwice, Polònia) i la Humboldt-Universität zu
Berlin (Alemanya) i ha proposat d’establir convenis de col˙laboració amb aquestes universitats.

El Dr. Jordi Solé i Casals, professor titular del Departament d’Electrònica i Telecomuni-
cacions, ha impartit el curs de doctorat Deconvolution aveugle et inversion de systèmes de Wiener a
l’Institut National Polytechnique de Grenoble, del 16 al 26 de febrer de 2001, en el marc d’un in-
tercanvi Socrates/Erasmus de professors. També ha estat convidat com a professor visitant per
l’Institut National Polytechnique de Grenoble, del 25 de juny al 20 de juliol de 2001, on ha realit-
zat tasques de recerca i docència.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Mobilitat d’estudiants

Un total de 26 estudiants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documenta-
ció de la Universitat de Vic han estudiat a l’estranger durant el curs 2000-2001.

Acords Erasmus:
- Gran Bretanya: Universitat de Birmingham (2 estudiants tot el curs), Universitat de

Bristol (2 estudiants tot el curs), Universitat de Cardiff (1 estudiant tot el curs, 2 estudiants un
quadrimestre) i Universitat de Sheffield (1 estudiant un quadrimestre).

- Alemanya: Universitat de Colònia (5 estudiants tot el curs), Universitat de Bielfeld (2
estudiants tot el curs) i Universitat de Magdeburg (2 estudiants tot el curs).
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- França: Universitat de Rennes (3 estudiants tot el curs).
- Bèlgica: Institut Marie Haps, de Brussel˙les (3 estudiants tot el curs).
- Finlàndia: Universitat de Tampere (1 estudiant tot el curs).
Acord de col˙laboració amb la Universitat de Florida (Estats Units): 2 estudiants tot el

curs.
Un total de 10 estudiants estrangers han estudiat a la Facultat en el marc dels acords Eras-

mus. Han vingut de les universitats següents:
- França: Universitat de Rennes (2 estudiants tot el curs)
- Alemanya: Universitat de Colònia (4 estudiants un quadrimestre)
- Gran Bretanya: Universitat de Cardiff (4 estudiants un quadrimestre)

Programa Sòcrates d’intercanvi de professorat

El professorat de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Uni-
versitat de Vic que s’ha acollit a aquest programa de mobilitat ha estat el següent:

- Joan-Isidre Badell: Universitat de Birmingham, del 5 al 10 de juny de 2001.
- Neus Carbonell: Universitat de Tampere, del 3 al 9 d’abril de 2001.
- Sergi Domínguez i Àngel Tortadès: Universitat de Magdeburg, del 14 al 16 de maig de

2001.
- Pilar Godayol: Universitat de Cardiff, del 12 al 16 de febrer de 2001.
- Víctor Obiols : Universitat de Bristol, del 14 al 16 de maig de 2001.
- Anna Venancio: Universitat de Hèlsinki, del 17 al 22 d’abril de 2001.
En correspondència, i mercès al mateix programa, s’ha rebut la visita del professor Gerard

McAlester, de la Universitat de Tampere, del 15 al 24 de maig de 2001.
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Càtedra Internacional UNESCO
Universitat de Vic - Universitat de La Habana
«Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, participació i educació intercultural» i
Xarxa UNESCO / UNITWIN «Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà»

PRESENTACIÓ

Si fem cas de la resposta d’Organismes i Programes del Sistema de les Nacions Unides,
podem afirmar que –abans de complir el seu tercer aniversari– la Càtedra i la Xarxa han assolit un
alt grau de consolidació. Volem agrair al Punt Focal del Programa UNITWIN i de Càtedres
UNESCO a París i al Centre UNESCO de Catalunya el recolzament i la comunicació fluida que
faciliten el desenvolupament de les nostres activitats en un procés no exempt de dificultats.

La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe (ORCALC) de la
UNESCO ens ha honrat amb la invitació a participar –juntament amb la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) i amb el Convenio Andrés Bello (CAB)– en el Projecte de Gestió Integral
del Patrimoni i amb l’encàrrec de la tasca de confeccionar nous indicadors culturals que respon-
guin al paradigma del desenvolupament humà. La nostra col·laboració amb la United Nations Of-
fice for Project Service (UNOPS) i amb el Programa de Desenvolupament Humà a nivell Local
(PDHL)/Cuba s’ha intensificat i aquests dies s’està tancant un projecte de participació de la Càte-
dra en aquest programa, del qual cal destacar la responsabilitat de l’autoavaluació.

També s’ha de ressenyar la nostra participació en el Programa «Promoció del Treball Do-
cent per a la Formació de Quadres i la Innovació (Universitas)», finançat per l’Organització Inter-
nacional del Treball (OIT). El mes de juny passat es van concretar les línies de treball de la Càtedra
en el marc dels Programes Universitas i Anti-Poverty Partnership Iniciatives (APPI), promogut pel
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Entre aquestes línies de treball cal
destacar la creació d’un Laboratori Internacional de Desenvolupament Humà a la Universidad de
La Habana i les tasques de col·laboració en l’elaboració d’un Programa Didàctic i d’un Catàleg d’
Innovacions en Cooperació i Desenvolupament.

L’avaluació que de les Jornades Internacionals de Debat «Desenvolupament Humà» (Vic,
08 al 10-02-01) va fer el Coordinador Resident del Sistema de les Nacions Unides i Representant
Resident del PNUD a Cuba reflecteixen clarament la consolidació del procés d’inserció de la Càte-
dra i de la Xarxa en els Programes dels diferents Organismes del Sistema de les Nacions Unides
amb els quals estem col·laborant: «Els temes identificats, la convocatòria i el nivell de les ponències
han fet d’aquestes Jornades una referència per a governs nacionals i locals, ONG, associacions, uni-
versitats i agències de Nacions Unides interessades en l’aplicació dels Compromisos de la Cimera
de Desenvolupament Social de Copenhaguen i en la coordinació d’iniciatives específiques entre els
països que contribueixen a concretar aquest desafiament».

Aquest conjunt d’activitats facilita l’acompliment de dos dels objetius generals de la Cà-
tedra i de la Xarxa: la potenciació de sinergies transdisciplinàries entre docència, recerca, extensió i
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cooperació; i la triple interrelació entre teoria, investigació i intervenció social que promogui una
major i més responsable aportació de les universitats als seus entorns socials.

A la Universidad de La Habana, la constitució d’un grup de deu professors/es amb dedi-
cació a la Càtedra permet donar acompliment al pla d’activitats compromès amb la UNESCO.
L’aglutinament dels esforços acadèmics entorn del paradigma del desenvolupament humà i la seva
vinculació a l’estructura organitzativa de la Universitat, a les necessitats docents i a les demandes
socials han permès l’expansió interna de la nostra Càtedra a la seu cubana. Com a conseqüència
s’ha multiplicat la nostra capacitat per donar resposta coherent a múltiples encàrrecs de docència,
investigació i extensió. La tenacitat i l’esforç del nostre equip a l’Havana queden patents en les mol-
tes i diverses activitats reflectides en aquesta memòria.

Pel que fa a la Universitat de Vic, vull manifestar el meu agraïment al nou cap de Projecte,
professor Xavier Rambla. La seva responsabilitat en l’exercici del càrrec, les seves capacitats acadè-
miques i el seu intens treball han reactivat les activitats de la Càtedra a la seva seu catalana.

JORDI DE CAMBRA I BASSOLS

Responsable de la Càtedra UNESCOUV – UH

RELACIÓDEMEMBRES DE LA CÀTEDRA

Responsable de la Càtedra
Jordi de Cambra i Bassols

Comissió de Direcció
Jordi de Cambra i Bassols
Ernel González Mastrapa
Xavier Rambla Marigot
Fèlix Martí i Ambel, director del Centre UNESCO de Catalunya.

Cap de Projecte per la Universitat de Vic
Xavier Rambla Marigot

Cap de Projecte per la Universidad de La Habana
Ernel González Mastrapa

Coordinadora de l’Àrea de Sociologia a la Universidad de La Habana
Lourdes de Urrutia Barroso

Coordinador de l’Àrea d’Economia a la Universidad de La Habana
Antonio Romero Gómez
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Secretària d’Activitats Científiques i Extensió Universitària a la Universidad de La Habana
Miriam García Aguiar

Coordinadors/es d’Àrees Temàtiques a la Universidad de La Habana:
Teoria: Teresa Muñoz García
Cultura: Alain Basail Rodríguez
Educació: Clotilde Proveyer Cervantes
Participació: Roberto Dávalos Domínguez
Gènere: Graciela González Olmedo
Salut i Integració Social: Reina Fleitas Ruíz
Secretària: Dèlia Díez i Tejerina

FONTS DE FINANÇAMENT

Recursos pressupostaris

Aportacions de la Universitat de Vic, la Universidad de La Habana i el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Recursos extrapressupostaris

Concessió d’una beca del Programa de Cooperación Interuniversitaria América
Latina/España 2001 de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del Ministerio
de Asuntos Exteriores espanyol, a Luz Jeannette Quintero (Universidad Nacional de Colombia).
Data de concessió: 21-12-00. Període d’aplicació: 15-01-01 al 16-03-01.

Beca ARCS de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya per a la rea-
lització de congressos, simposis, cursos i cicles de conferències.

Programa de Desenvolupament Humà a nivell Local (PDHL)/Cuba: finançament de
viatges i estades per a assistir a les Jornades Internacionals de Debat «Desenvolupament Humà»
(Vic, del 8 al 10-02-01).

Ajuda Popular Noruega: finançament del Projecte Potencialidades y Limitaciones de los
Gobiernos Locales para el Desarrollo (2000-03), Projecte 14704 - Conveni Cuba 12/2001.

Habana Ecópolis: finançament del Projecte Caracterización de los Jóvenes del Barrio La
Korea del Municipio San Miguel del Padrón de Ciudad de La Habana.

DOCÈNCIA

Seminari de formació del professorat sobre Desenvolupament Humà a la Universitat de
Vic: Jordi de Cambra (20 hores), (Vic, 12, 14, 19 i 21-09-00).
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Fòrum de Debat presencial/virtual sobre Desenvolupament Humà per a professors/es,
estudiants/es i personal de serveis de la Universitat de Vic (09-00 a 06-01), (40 hores presencials):
Jordi de Cambra i Xavier Rambla.

Seminari per a professors/es sobre Desenvolupament a Escala Humana (Vic, 15-02-01).
Professor convidat: Jaime Duhart, president de la Universidad Bolivariana de Santiago de Xile. Jor-
di de Cambra i Xavier Rambla.

En el seu Programa de Docència, la Càtedra ofereix els seus recursos bibliogràfics, la pos-
sibilitat d’impartir conferències o lliçons i la col·laboració en les seves activtats docents a tot el pro-
fessorat de la Universitat de Vic que vulgui contemplar aquesta possibilitat en el moment de pro-
gramar la docència. Com a fruit d’això s’han desenvolupat dues activitats docents que tot seguit es
relacionen.

Diplomatura d’Educació Social de la Facultat de Educació de la Universitat de Vic: Se-
bastià Riera, Jordi de Cambra i Xavier Rambla imparteixen l’assignatura optativa Desenvolupa-
ment Humà, Diversitat i Sostenibilitat (60 hores, segon curs, segon quadrimestre).

Assignatura de lliure elecció Aproximació Interdisciplinària a l’Estudi de les Dones, del
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la Universitat de Vic: Xavier Rambla, conferència
«Accions Polítiques Dirigides a les Dones» (Vic, 24-04-01).

Practicum d’estudiants de la Diplomatura de Mestre de la Facultat d’Educació de la UV i
de Formació Continuada de Mestres de Guatemala: els coordinadors Isabel Carrillo i Jaume Car-
bonell presenten el Projecte a la Càtedra, que el presenta al Punt Focal del Programa UNITWIN i
de Càtedres UNESCO a París.

Curs Les Ciències Socials Avui: del Franquisme a la Democràcia (1975-2000), organizat
pel Centre d’Estudis Socials d’Osona: Xavier Rambla imparteix la conferència «Cap a una nova so-
cietat» (05-03-01).

Programa d’intercanvi amb el Goldsmith College-University of London: Xavier Rambla
imparteix la conferència Ethnic Relations in Catalonia (08-05-01).

Licenciatura en Sociología de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La
Habana:

Jordi de Cambra imparteix un seminari sobre Desarrollo Local y Cooperación Descentrali-
zada a l’assignatura optativa Sociología del Desarrollo (20 hores, quart curs), (l’Havana 31-05, 01-
06 i 04-06-01).

Ernel González imparteix l’assignatura optativa Sociología del Desarrollo (20 hores, quart
curs).

Clotilde Proveyer imparteix l’assignatura optativa Estudios de Género (20 hores, quart
curs).

Reina Fleitas imparteix l’assignatura optativa Género, Cambio Social y Salud en Cuba (30
hores, quart curs).

Licenciatura en Trabajo Social de la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar de la
Universidad de La Habana:

Lourdes de Urrutia, Aurora Vázquez, Reina Fleitas, Roberto Dávalos, Alain Basail, Gra-

117Relacions Internacionals i programes de cooperació



ciela González, Teresa Muñoz, Aymara Hernández, Clotilde Proveyer imparteixen les assignatures
Sociología y Trabajo Social (78 hores cada professor/a) i Sociología Urbana y Prevención Social Co-
munitaria (64 hores cada professor), ambdues del primer curs, (09-00 a 01-01).

Lourdes de Urrutia, Aurora Vázquez, Reina Fleitas, Roberto Dávalos imparteixen l’assig-
natura Práctica del Trabajo Social Comunitario, primer curs, (100 hores cada professor/a), (09-00 a
01-01).

Lourdes de Urrutia, Aurora Vázquez, Reina Fleitas, Roberto Dávalos, Alain Basail, Gra-
ciela González, Teresa Muñoz, Aymara Hernández, Clotilde Proveyer imparteixen l’assignatura So-
ciología y Trabajo Social Comunitario, segom curs, (96 hores), (02-01 a 07-01).

Lourdes de Urrutia, Aurora Vázquez, Reina Fleitas, Roberto Dávalos imparteixen l’assig-
natura Práctica del Trabajo Social Comunitario, segon curs, (100 hores cada professor/a), (02-01 a
07-01).

Ernel González, Aymara Hernández, Alain Basail i Teresa Muñoz imparteixen la Confe-
rencia Vocacional sobre la Licenciatura en Sociología a los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social (2
hores cada professor/a), (07-01).

Mestría en Psicologia Social Comunitària de la Facultad de Psicología de la Universidad de
La Habana: Ernel González imparteix l’assignatura La Comunidad desde la Perspectiva Sociológica,
06 i 07-01, (30 hores).

Maestría en Trabajo Social Comunitario de la Universidad de Camagüey: Teresa Muñoz
imparteix l’assignatura Teoría Sociológica Contemporánea (30 hores).

Maestría en Filosofía de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Haba-
na: Teresa Muñoz imparteix l’assignatura Taller de Tesis (15 hores).

Diplomado en Gestión y Administración Local coordinat per la Cátedra de Administración
Pública de la Universidad de La Habana: Roberto Dávalos imparteix l’assignatura Descentraliza-
ción y participación a nivel local (10 hores).

Diplomado sobre Prevención y Atención de la Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia
de Cuba: Clotilde Proveyer imparteix l’assignatura La Violencia Contra la Mujer en las Relaciones de
Pareja: aproximación desde la Sociología (4 hores), i l’assignatura Situación de los estudios sobre la vio-
lencia doméstica en Cuba (4 hores). Graciela González imparteix l’assignatura Metodología de la In-
vestigación Social (40 hores).

Curs de Postgrau a la Institución Académica de las FAR: Graciela González imparteix
l’assignatura Técnicas cualitativas de investigación social (10 hores).

Curs de Postgrau a la Escuela Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas: Graciela
González imparteix l’assignatura Técnicas de intervención social (10 hores).

Curso de Capacitación para Trabajadores Comunitarios solicitat pel Ministerio de Educa-
ción Superior: Coordinadors: Ernel González i Clotilde Proveyer. Hi participen: Norma Vasallo,
Raysa Portal, Roberto Dávalos, Aurora Vázquez, Clotilde Proveyer, Graciela González, Reina Flei-
tas, Lourdes de Urrutia, Aymara Hernández i Teresa Muñoz.

Seminari Diseño, Planificación y Gestión de Políticas Sociales en el Municipio Latinoameri-
cano: La experiencia de Cuba, organitzat per la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sosteni-
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ble Universidad de La Habana - Universitat de Vic i el Centro Latinoamericano de Estudios de In-
tercambio de Chile (CENLAT). Ernel González, coordinador del Seminari, va elaborar amb la
col·laboració del CENLAT el programa del seminari que es durà a terme el mes de novembre a la
Universidad de La Habana i al qual assistiran funcionaris i tècnics de l’administració municipal.

Maestría en Sociología de les universitats de l’Havana i Autònoma de Barcelona: Jordi de
Cambra realitza tutories, correccions i revisions de treballs monogràfics de les assignatures d’Histo-
ria y Crítica del Pensamiento Social Clásico, Teorías Contemporáneas en Sociología i Sociología del Co-
nocimiento (l’Havana, 06-01).

Seminari de professors/es sobre Desarrollo Humano a la Universidad de La Habana: Jordi
de Cambra i Ernel González (l’Havana, 29-05, 06-06 i 14-06-01).

Llicenciatura en Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona: Xavier Rambla imparteix la conferència «Coneixement Domèstic a
l’Escola», a l’assignatura optativa de quart curs Problemes Actuals de l’Educació i la Cultura (Bella-
terra, 03-05-01).

Xarxa Temàtica de Docència ORTUDES: Xavier Rambla presenta l’assignatura de lliure
elecció Gestió Turística i del Patrimoni Cultural per a un Turisme Sostenible (20-11-01).

Universitat d’Estiu sobre la Societat del Coneixement, organitzada pel Grupo IRC España
i la Fundació Ciutat de Viladecans: Xavier Rambla, «La protecció del Medio Ambient i l’entorn so-
cial de l’Empresa», (Viladecans, 10-07-01).

Proposta de l’assignatura de lliure elecció de la Universitat de Vic per al curs 2001/02
«Desenvolupament Humà Sostenible: Cultura, Salut i Medi Ambient»: Professors convidats: Ernel
González (Universidad de La Habana) i Jaime Duhart (Universidad Bolivariana de Santiago de
Chile). Jordi de Cambra i Xavier Rambla.

RECERCA

Jordi de Cambra Xavier Rambla han participat activamente en la Comissió de Recerca de
la Universitat de Vic.

Línies fonamentals de recerca de la Càtedra:
— Problemes Teoricoconceptuals i Pràctics del Desenvolupament Humà.
— Polítiques Culturals, Socials, Econòmiques i Mediambientals per al Desenvolupa-

ment Humà.
— Aspectes Metodològics i Tècnics de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH).
El Programa de Recerca «Desenvolupament Humà: Reconceptualizació i Elaboració d’In-

dicadors» inclou diferents Projectes de Recerca executats pel Grup d’Investigació del Desenvolupa-
mentHumà (GRINDESHUque té un caràcter transdisciplinar, interuniversitari i internacional.

El Programa de Recerca s’emmarca en les línies fonamentals de recerca de la Càtedra que
són, alhora, un dels eixos del Programa de Diplomat Internacional de Postgrau en Desenvolupa-
ment Humà que està previst començar a impartir el curs 2001/02. En aquest Projecte hi juga un
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paper trascendental la col·laboració de les diferents institucions universitàries que constitueixen la
Xarxa, amb les quals s’han mantingut reunions periòdiques. Agraïm especialment la col·laboració
dels professores José María Vidal i Javier Martínez del Grup de Recerca de l’Economia Mundial
(GREM) de la Universitat de Barcelona, dels professores Tomás García i Oscar Rebollo del Depar-
tament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i de la professora Cristina Sánchez
de la Unitat de Sociologia del Departament d’Empresa de la Universitat de Girona. El Programa és
una proposta de recerca imbricada en la docència de postgrau i té un caràcter transdisciplinari, in-
teruniversitari i internacional.

El Programa té dos objetius generals:
— Elaborar una perspectiva teòrica transdisciplinària inspirada en el paradigma del de-

senvolupament humà i en les tradicions del pensament que puguin contribuir al seu perfecciona-
ment.

— Vincular la recerca a plans d’actuació que apliquin els seus resultats i/o estimulin ini-
ciatives de recerca participant.

Per a l’execució del Programa s’ha creat una beca de recerca del GRINDESHU per a estu-
diants/es de la Universitat de Vic, concedida a la Sra. Núria Sabaté, estudianta de la Escola Univer-
sitària de Ciències de la Salut. Període inicial: 01-04-01 a 30-06-01.

També s’ha rebut una becària del Programa de Cooperación Interuniversitaria América La-
tina / España de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI): Sra. Luz Jeannette Quin-
tero (Universidad Nacional de Colombia-Colombia). Període: 15-01-01 a 16-03-01.

Els Projectes de Recerca continuats o iniciats durant aquest curs en el marc del Programa
són els següents:

«Aspectes teòrics i conceptuals del desenvolupament humà». Investigador Principal (IP):
Jordi de Cambra.

«Elaboració d’informes comparatius de desenvolupament humà a l’Aragó, Catalunya i les
Comunitats Autònomes Basca i de les Illes Balears». IP: Xavier Rambla.

«Participació i qualitat de vida en geriatria». IP: Joan Carles Casas.
«Els components terapèutics de la participació en l’ocupació significativa de persones que

pateixen una malaltia mental greu». IP: Salvador Simó.
«Implicacions educatives del concepte de sostenibilitat: pensament complex i educació

en valors». IP: Jordi Martí.
«Potenciació de la dona i desenvolupament humà». Centre d’Estudis Interdisciplinaris de

la Dona de la Universitat de Vic.
Relaciones entre políticas sociales y estructura social en España (1977-97). Hi col·laboren les

universitats Autònoma de Barcelona, Girona i Vic. IP: José Adelantado (UAB). Per la UV hi parti-
cipa Xavier Rambla.

Reforma del Estado y políticas sociales en América Latina.Hi col·laboren les universitats Au-
tònoma de Barcelona, Girona i Vic. IP: José Adelantado (UAB). Per la UV participa Xavier Rambla.
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Potencialidades yLimitaciones de los Gobiernos Locales para el Desarrollo. Hi participen les
universitats de Granma, Holguin, Camagüey, Santi Spiritus, Central de las Villas i l’Havana. IP:
Ernel González. Hi participen per la UH: Roberto Dávalos, Lourdes de Urrutia, Teresa Muñoz,
Mirian Garcia, Clotilde Proveyer, Alain Basail i Aymara Hernández. A cada província hi ha un co-
ordinador /a de la universitat corresponent i un equip local.

Caracterización de los jóvenes del barrio La Korea del Municipio San Miguel del Padrón de
Cuidad de la Habana. En coordinació amb el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital. IP: Ro-
berto Dávalos. Hi participen, per la UH: Lourdes de Urrutia, Teresa Muñoz, Josefina Vilariño i
vint estudiants/es de la Licenciatura en Sociología.

Salud Sexual y Reproductiva Comunitaria. IP: Reina Fleitas. Hi participen, per la UH:
Graciela González, Clotilde Proveyer i dinou estudiants/es de la Licenciatura de Sociología.

Modelo de Monitoreo de las Inequidades en Salud. IP: Miguel Márquez. Reina Fleitas hi
participa per la Càtedra UNESCO.

Tesis de Licenciatura (Trabajos de Diploma)

— Clotilde Proveyer dirigeix Trabajos de Diploma: dos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Camagüey; un de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana i un del
Departamento de Sociología de la Universidad de Oriente. Tots relacionats amb el tema de la
violència domèstica i sobre la dona.

— Lourdes de Urrutia dirigeix un Trabajo de Diploma en el Departamento de Sociología
i un altre a l’Instituto Superior de Cultura Física.

—Graciela González dirigeix dos Trabajos de Diploma al Departamento de Sociología.
— Ernel González dirigeix tres Trabajos de Diploma al Departamento de Sociología.

Tesis de Maestría

— Clotilde Proveyer assessora dues Tesis de Maestría del Centro Nacional de Educación
Sexual.

— Clotilde Proveyer assessora una Tesis de Maestría del Instituto Superior Arides Estevez
del MININT.

— Alain Basail assessora la Tesis de Maestría «La representación social del alcoholismo en el
ámbito comunitario», de la Maestría en Psicología Social Comunitaria de la Facultad de Psicología de
la UH.

— Teresa Muñoz dirigeix la Tesis en la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Améri-
ca Latina y el Caribe.
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Tesis doctorals

— Clotilde Proveyer, La identidad femenina y la violencia doméstica: un acercamiento so-
ciológico a su estudio. Departamento de Sociología de la UH. Defensada al Tribunal Nacional de
Grado Científico de Sociología, juliol 2001.

Estades de recerca

— Clotilde Proveyer: estada de recerca a la Carleton University, Canadà, del 23 al 31 de
juliol de 2000, com a part d’un conveni entre ambdues universitats.

PLANS D’ACTUACIÓ

— Comissió Societat de la Informació - Pla Director, del Departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Vic: Xavier Rambla participa en diverses reunions.

— Plan Estratègic de la Vall del Ges: Xavier Rambla inicia la col·laboració amb Albert
Puigvert, tècnic de l’Agenda XXI de la Vall del Ges.

— Xavier Rambla, com a continuació de les converses iniciades el curs passat per Jordi de
Cambra, es reuneix amb Mauricio Cajina, Vicealcalde de Somoto (Nicaragua) per concretar vies
de cooperació.

— Participació al Programa de Desarrollo Humano a nivel Local (PDHL) a Cuba, patroci-
nat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i la United Nations Of-
fice for Project Service (UNOPS) en col·laboració amb el Ministerio de Inversión Económica y
Colaboración Extranjera (MINVEC) de la República de Cuba, els governs provincials implicats i
la Oficina del Historiador de la Ciudad. Coordinadors: Ernel González i Jordi de Cambra.

— Participació en el Proyecto de Desarrollo de la Economía Local a través del Fondo de Rota-
ción de Inversión para el Desarrollo de la Economía Local (FRIDEL). Hiran Marquetti participa en
l’assessorament al programa a la província de Pinar del Río (Cuba) i s’estendrà a la resta de provín-
cies.

— Taller de capacitació de treballadors comunitaris i líders del barri La Korea, del Muni-
cipio San Miguel del Padrón de Cuidad de la Habana. S’introdueixen els resultats de la recerca re-
ferenciada en l’apartat anterior i es recolza la comunitat i el Consejo Popular en la solució de proble-
mes comunitaris. El projecte continuarà un any més. A més a més permet les pràctiques docents
dels estudiant/es de la Licenciatura en Sociología.

— Participació en les activitats delGrupo Nacional sobre la Violencia (Cuba): Clotilde Pro-
veyer participa en l’elaboració del Programa de Atención de los Servicios Médicos del Hospital J. Alba-
rran i en tasques de divulgació i sensibilització de l’opinió pública en programas de ràdio i televisió.

— Programa de Promocão Humana e Cidadania Junto a Grupos Sociais Situados ao Noroeste
do Estado do Rio Grande do Sul, proposat per la Universidade Regional doNoroeste do Estado do Rio
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Grande do Sul (Brasil), en col·laboració amb la Fundação de Integração, Desenvolvimento e Edu-
cação doNoroeste do Estado (FIDENE) i l’Instituto Regional de Desenvolvimento Rural (IRDeR),
i sota la coordinació de JalmarMai, Claudio EdilbertoHofler iWalter Frantz. La Càtedra presenta el
Projecte davant el Punt Focal del ProgramaUNITWIN i deCàtedres UNESCO a París.

ORGANITZACIÓDE CONGRESSOS, SEMINARIS I CONFERÈNCIES

— Vic, 02, 09, 16 i 23-11-00: Cicle de Conferències «Tensions de la Globalització», en
col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. Jordi de Cambra: participa en
l’organització i imparteix la conferència «Desenvolupament Humà: una alternativa a la globalitza-
ció neoliberal» (23-11-00).

— Vic, 08 al 10-02-01: Jornades Internacionals de Debat «Desenvolupament Humà»,
amb la participació en l’organització del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Federació Catala-
na d’ONGD i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i la col·laboració del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i Impevic.
Participació de la Càtedra: Jordi de Cambra: president del Comità Científic; moderador de la pre-
sentació del Programa de Desarrollo Humano a nivel Local (PDHL) a Cuba i de la presentació de les
conclusions; ponència Formación-Investigación-Acción para el Desarrollo Humano; pòster Desarrollo
Humano Sostenible; redactor de les Conclusions. Ernel González: membre del Comitè Científic;
presentació del PDHL-Cuba; ponència El desarrollo revisitado: concepciones, experiencias y nuevas
políticas de desarrollo en Cuba; redactor de les Conclusions. Xavier Rambla: membre del Comitè
Científic i secretari d’organització; ponència «El desenvolupament humà, la igualtat i la recerca
participativa: els camps de l’educació i l’urbanisme»; redactor de les Conclusions. Dèlia Díez: se-
cretària d’Organizació.
Participants de la UV: T. Tort, A. Bonafont, M. Vilar, J. M. Serrat, I. Carrillo, E. Fatsini, J. Martí,
C. Blanch i M. Cortey,
El programa complet i les conclusions poden consultar-se a http://www.uvic.es/unesco

— Barcelona 03-01: Jordi de Cambra col·labora amb la Federació Catalana d’Associa-
cions i Clubs UNESCO en la preparació d’un Seminari en el marc del Fòrum Mundial de les Cul-
tures/Barcelona 2004.

— l’Havana, del 22 al 24-03-01: I Taller El papel de los actores sociales en procesos de desa-
rrollo: potencialidades y limitaciones de los Gobiernos Locales para el Desarrollo, en col·laboració amb
el Departamento de Sociología de la UH i amb finançament d’Ajuda Popular Noruega. Coordina-
dor: Ernel González. Participants per la UH: Roberto Dávalos, Lourdes de Urrutia, Teresa Muñoz,
Miram García, Clotilde Proveyer, Alain Basail i Aymara Hernández; María de los Ángeles Rodrí-
guez (Universidad de Holguín); M. Teresa Caballero i Maida Álvarez (Universidad de Camagüey);
Jorge Duque i José Ramón Neyra (Centro Universitario de Sancti Spiritus); Joaquín Alonso i Da-
goberto Figueras (Universidad Central de Las Villas); Rubén Villegas i Yanet Rosabal (Universidad
de Granma).
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—Vic, 18-06-01: Seminari Universidad y Trabajo Comunitario Local. Lourdes de Urrutia
(UH): ponent. Participants: Jordi de Cambra, Dèlia Díez, Jordi Martí i Xavier Rambla.

— l’Havana, 27-06-01: Taller Participación: Desarrollo Local y Cultura, en col·laboració
amb el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana «JuanMarinello». Elaboració de
la proposta, selecció d’especialistes i institucions a participar. Aspectes tècnics i organitzatius. Rea-
lizació de reunions del Comitè Organitzador.

— l’Havana, 09-07-01: II Conferencia Internacional «Sociología, Desarrollo Humano y So-
ciedad». President del Comitè Organtizador: Ernel González. Reunions del Comitè Organitzador:
elaboració de la primera circular i d’altres tasques tècniques i organitzatives.

— l’Havana, 12-08-01: Seminari Diseño, Planificación y Gestión de Políticas Sociales en el
Municipio Latinoamericano: La experiencia de Cuba, en col·laboració amb el Centro Latinoameri-
cano de Estudios de Intercambio de Chile. Ernel González, coordinador del Seminari, va elaborar
amb la col·laboració del CENLAT el programa del seminari. Hi assistiren funcionaris i tècnics de
l’administració municipal i l’impartiren professors/es de la Càtedra.

PARTICIPACIÓ ENCONGRESSOS, SEMINARIS I CONFERÈNCIES EXTERNS

— l’Havana, 14-09-00: Festival Caracol, organitzat per la Unión de Artistas y Escritores
de Cuba, dedicat a mitjans de comunicació. Clotilde Proveyer participa a la taula rodona Violencia
y sexualidad en los Medios de Comunicación Masiva.

— l’Havana, 20 a 22-09-00: Taller Científico Internacional de Ciencias Penales, organitzat
per la Asociación de Juristas de Cuba. Clotilde Proveyer participa en el panel La violencia doméstica
y su impacto en los menores. Teresa Muñoz participa en el panel La criminología y los estudios transdis-
ciplinarios.

— l’Havana, 27 al 29-09-00: Seminari Diseño de proyectos de colaboración, auspiciat per
Ajuda Popular Noruega. Miriam García i Ernel González.

— Barcelona, 30-10-00: Presentació de la Comissión Catalana de la Carta de la Terra.
Jordi de Cambra.

— l’Havana, 17-11-00: Taller Científico Internacional del Centro Nacional de Educación
Sexual. Clotilde Proveyer participa en la taula rodona La violencia Contra la mujer como problema
social y de salud.

— Vic, 29-11-00: Conferència de Julio Arango, Procurador de los Derechos Humanos
de Guatemala, La realidad de los derechos humanos en Guatemala, organitzada per la Facultat
d’Educació de la UV. Jordi de Cambra i Xavier Rambla.

— Sancti Spiritus, 06 al 09-12-00: IV Conferencia Cultura y Desarrollo, organitzada pel
Centro Provincial para la Cultura Comunitaria. Ernel González imparteix la conferència magistral
Desarrollo Humano, Cultura y Participación.

—Vic, 21 y 22-12-00: Jornades «Dona, dret i nous models de família», organitzades pel
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID). Xavier Rambla imparteix la conferència
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inaugural «La situació de la dona al segle XX» i modera la Taula Rodona «Nous models de família:
reptes del futur». Hi assisteixen Jordi de Cambra i Dèlia Díez.

— Girona, 16-01-01: Conferència i taula rodona «La cultura i el medi: dues expressions
del desenvolupament humà sostenible», organitzada pel Club d’Amics de la UNESCO de Girona.
Jordi de Cambra imparteix la conferència «Cultura de Pau per al Desenvolupament Humà».

— l’Havana, 16 al 19-01-01: Taller Comercio justo y equitativo: perspectiva e integración en
América Latina, auspiciat per ANAP, AUNA-Cuba i CEDECO-Costa Rica. Ernel González: im-
parteix la conferència inaugural Importancia política de las formas de comercio alternativo para el ter-
cer mundo en el contexto de las relaciones comerciales existentes.

— l’Havana, 05 al 07-02-01: Conferencia Científica Internacional Georural III «Transfor-
maciones del Medio Rural», organitzada per la Facultad de Geografía de la UH. Miriam García i Er-
nel González.

— San Sebastián, 11-02-01: Presentació del PDHL-Cuba, organitzada per Euskal Fon-
doa. Jordi de Cambra i Ernel González.

— l’Havana, 08-03-01: Taller Género, Comunidad y Desarrollo auspiciat per Ajuda Popu-
lar Noruega i organitzat per la Escuela Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Hi participa
Miriam García.

— Vic, 19-03-01: Conferència «Immigració i racisme», a càrrec de Michael Donaldson,
membre de SOS Racisme, organitzada per la Facultat d’Educació de la UV. Hi assisteixen Dèlia
Díez, Jordi de Cambra i Xavier Rambla.

— Centelles, 31-03-01: Cicle de conferències «Globalitzación i Desenvolupament», or-
ganitzat pel Col·lectiu de Centelles i l’Ajuntament de Centelles. Xavier Rambla i Dèlia Díez: pre-
sentació de les Conclusions de les Jornades Internacionals de Debat Desenvolupament Humà cele-
brades a Vic del 8 al 10-02-01.

— l’Havana, 25 al 27-04-01: Taller Internacional Descentralización, Investigación y Méto-
dos de Planeamiento. Auspiciat per IPF, UNAICC i la Sociedad Cubana de Estudios de la Pobla-
ción. Roberto Dávalos, membre de la Comissió Organitzadora, ponència: Globalización y ciudad:
algunas consideraciones.

— Cádiz, 08 al 12-05-01: II Coloquio religión y sociedad, organtizat per la Universidad de
Cádiz. Alain Basail (UH) imparteix la ponència Identidades religiosas y cambio social en Cuba. Va
rebre el Premio del Certamen de Jóvenes Investigadores convocat per l’Asociación Latinoamericana
de Estudios Religiosos.

— Vic, 10-05-01: Cicle de Conferències «Les Inquietuts de les Dones», organitzat pel
Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic. Xavier Rambla: imparteix la conferència
«Coeducació, adolescència i masculinitat».

— Bellaterra, 17-05-01: Seminari Anàlisi de Polítiques Socials, organitzat per la Facultat
de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Xavier Rambla im-
parteix la conferència «Política social i desenvolupament humà».

— Vic, 06-06-01: Trobada d’entitats i associacions per a la col·laboració amb Somoto
(Nicaragua), organitzada per l’Associació Somoto-Vic (ASSOMVIC). Xavier Rambla.
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— Santo Domingo, 06 al 09-06-01: IV Encuentro de Política Social y Trabajo Social en la
Región del Caribe «Retos para el Trabajo Social». Clotilde Proveyer (UH) imparteix la ponència Las
políticas educacionales en la esfera educacional: la experiencia cubana.

— l’Havana, 07-06-01: II Congreso Internacional Cultura y Desarrollo «Por el Rescate de
una Ética Humanística Universal», organitzat per UNESCO, UNICEF, OEI, Convenio Andrés
Bello i SELA. Jordi de Cambra i Ernel González: convidats pel Director de la Oficina Regional de
Cultura para América Latina y el Caribe a participar a la sessió de treball sobre Gestió del Patrimo-
ni Cultural. Roberto Dávalos imparteix la ponència Participación urbana.

— Vic, 09-06-01: Debat «Actitut i Compromís en la Solidaritat Avui», organitzat per
ASSOMVIC. Xavier Rambla.

— l’Havana, 13-06-01: Presentació del Programa Anti-Poverty Partnership Iniciatives
(APPI), organtizada pel PNUD. Jordi de Cambra i Ernel González.

— l’Havana, 13 al 15-06-01: Taller de Intercambio de Experiencias «Proyectos participati-
vos, novedosos y sustentables», organitzat pel Centro de Información y Estudio sobre las Relaciones
Interamericanas (CIERI) i el Centro Nacional de la Cultura Comunitaria. Roberto Dávalos (UH)
imparteix la ponència La participación y el desarrollo local en Cuba, i és membre del Jurado Nacional
del Concurso gestión de Proyectos Comunitarios Participativos, convocat pel CIERI. Jordi de Cambra
i Ernel González: participants.

— Barcelona, 19-06-01: Trobada d’entitats ciutadanes «Compartint Valors» amb Koï-
chiro Matsura, director general de la UNESCO. Jordi de Cambra, Xavier Rambla i Lourdes de
Urrutia.

— l’Havana, 29-06-01: Panel Los movimientos sociales hoy. Tipologías y naturaleza, orga-
nitzat pel Centro Félix Varela. Alain Basail: panelista.

— l’Havana, 17-07-01: III Curso Internacional sobre Cooperación para el Desarrollo, aus-
piciat per l’ONG Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) de la Universi-
tat Politècnica de València i la UH. Ernel González imparteix la conferència Los límites del Desarro-
llo Rural en América Latina: Evolución histórica.

PUBLICACIONS

— J. Adelantado; J.A. Noguera i X. Rambla (2000): «El marco de análisis: las relaciones
complejas entre estructura social y políticas sociales», a J. Adelantado (coord) Cambios en el estado
del bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España, Barcelona, Icaria/Universitat Autònoma de
Barcelona, pp.23-62, ISBN: 84-7426-481-2, DL: B-34.538-2000.

— A. Basail; L. Camero i Y. Castañeda (2000): «Sociología y Pedagogía. Pensar la educa-
ción desde un diálogo disciplinar», a Revista Cubana de Educación Superior, vol. XX, n. 1, CEPES,
Universidad de La Habana.

— A. Basail (2001): «La(s) necesidad(es) de la Sociología. Sus dramas como los de Ham-
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let, Edipo y Penélope», a A. Basail et al, Introducción a la Sociología. Lecturas (Introducción), Depar-
tamento de Sociología, Universidad de La Habana.

— X. Bonal i X. Rambla (2001): «La política educativa a Catalunya: universalització,
fragmentació i reproducció de les desigualtats», a R. Gomà, Subirats, J. (coords) Govern i polítiques
públiques a Catalunya (1980-2000). Autonomia i benestar, Barcelona, Universitat de Barcelona/
Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 113-135, ISBN: 84-8338-245-8, DL: B.44.208-2000.

— J. de Cambra (ed.) (en prensa): Contribuciones a la reconceptualización del desarrollo:
alternativas a la globalización neoliberal.

— J. de Cambra, «Desarrollo Humano: Reconceptualización y Alternativa para el Desa-
rrollo», a J. de Cambra (ed.) (en prensa), Contribuciones a la reconceptualización del desarrollo: alter-
nativas a la globalización neoliberal.

— R. Dávalos (comp.) (2000): Desarrollo local y descentralización en el contexto urbano,
La Habana, Departamento de Sociología, Universidad de La Habana.

— R. Dávalos (comp.) (2000): Ciudad y cambio socia len los 90, La Habana, Departa-
mento de Sociología, Universidad de La Habana.

— R. Fleitas (2001): «Pensamiento médico y salud reproductiva», a Revista Sexología y
Sociedad, n. 17, La Habana.

— R. Fleitas (2001): «La salud reproductiva de la mujer cubana», a Revista de la Universi-
dad de Carleton, Universidad de Carleton, Canadá.

— E. González (2001): «Los límites del Desarrollo Rural en América Latina: Evolución
histórica», a III Curso Internacional sobre Cooperación para el Desarrollo. Dossier editat per CERAI i
la Universitat Politècnica de València.

— A. Hernández (2001): «La nueva dinámica de cambio en Cuba: descentralización o re-
centralización», a AAVV, Mercados Globales y Gobernabilidad local: retos para la descentralización,
Caracas, Nueva Sociedad. Menció especial en el Concurso de Ensayo de la Revista TEMAS, Juny
de 2001.

— N. Pérez; E. González i M. García (comps.) (2000):Participación social y formas orga-
nizativas de la agricultura, La Habana, Departamento de Sociología, Universidad de La Habana.

— N. Pérez; E. González i M. García (comps.) (2000): Participación y desarrollo agrícola
en Cuba, La Habana, Departamento de Sociología, Universidad de La Habana.

— C. Proveyer (2000): «Mujer y vida cotidiana en Cuba en los 90», a AAVV Cuba, Socie-
dad y Trabajo, Barberà del Vallès, Fundación Camposada i Ajuntament de Barberà de Vallès.

— C. Proveyer (2000): «La identidad femenina y la violencia doméstica un acercamiento
sociológico a su estudio», a Revista sexología y sociedad, n. 16, CENESEX, La Habana.

— X. Rambla (2001, en premsa) «El desarrollo humano, las desigualdades sociales y la
investigación participante», a Cambra, J. (ed.) Contribuciones a la reconceptualización del desarrollo:
alternativas a la globalización neoliberal Barcelona: Octaedro.

— X. Rambla, J. Adelantado, I. González, M. Mora (2000): «¿Pueden ser pacíficos los
ejércitos pacificadores?», En Pie de Paz, 52, pp. 7-12. ISSN: 1133-0449, DL: Z-155-86.

— X. Rambla, X. Bonal (2000): «La política educativa y la estructura social», a J. Adelan-
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tado (coord.) Cambios en el estado del bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España, Barcelo-
na, Icaria/Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 285-312. ISBN: 84-7426-481-2, DL: B-
34.538-2000.

— X. Rambla; X. Bonal i M. Rovira (2000): «Una anàlisi sociològica de l’atenció a la di-
versitat», Temps d’Educació.

— X. Rambla, M. Rovira (2001): «La coeducación y la organización escolar. Indicadores
para su análisis» a J. Gairín, P. Darder (dir.) Estrategias e Instrumentos para la Gestión Educativa,
Barcelona, CISS-Praxis, Puesta al Día n. 16, pp. 268/93- 268/100.3, ISBN: 81-7197-351-0, DL:
B.41.846-1995.

— A. Tomé i X. Rambla (2001) Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela,
Barcelona, Editorial Síntesis/ ICE-UAB.
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Recerca i publicacions del professorat

Al llarg del curs 2000-2001, s’han produït una colla d’esdeveniments que han de ser claus
per al desenvolupament de la recerca a diversos nivells. D’una banda el govern de la Generalitat de
Catalunya ha aprovat el III Pla de Recerca (2001-2004); s’ha constituït la Institució Catalana de
Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i, en ple funcionament del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, s’ha convocat l’important Programa Ramón y Cajal. D’altra banda, a les acaballes del 5è Pro-
grama Marc de la Unió Europea, ha començat a agafar cos en forma de debats i fòrums l’anomenat
Espai Europeu de Recerca. Pocs dies abans de l’edició d’aquesta memòria la Unió Europea va apro-
var dos programes específics destinats a facilitar l’estructuració i l’enfortiment de l’Espai Europeu
de Recerca que es portaran a terme al llarg del període 2002-2006.

Coincidint amb aquests esdeveniments la Universitat de Vic ha aprovat aquest curs el Pla
de Recerca (2001-2004). El Pla de Recerca és l’instrument que ha de promoure i regular l’activitat
científica de la Universitat. El Pla de Recerca, més que no pas com un marc general, s’ha concebut
com un conjunt d’actuacions concretes que han de fer possible un increment de la quantitat i la
qualitat de la recerca i una integració completa de les activitats de recerca en la dinàmica de la Uni-
versitat. En els quatre anys de durada del Pla, la Universitat de Vic es proposa consolidar la seva
presència en el sistema català i estatal de recerca.

Les relacions de la Universitat de Vic amb institucions externes en matèria de recerca s’ha
anat enfortint considerablement al llarg del curs 2000-2001. En aquest sentit cal destacar la signa-
tura del conveni específic de col˙laboració entre la Universitat de Vic i la CIRIT per a la promoció
de la recerca; l’atorgament al grup de recerca «Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya
contemporània» d’una subvenció corresponent al programa de Promoción General del Conoci-
miento del Ministerio de Ciencia y Tecnología; l’organització per part del grup de recerca «Sen-
sors» de la IV Trobada Transfronterera sobre Sensors i Biosensors; la celebració de la Jornada sobre
Intervenció Psicopedagògica i Escola Inclusiva, organitzada pel Grup de Recerca en Atenció a la
Diversitat; la participació en el comitè executiu de la Fira Internacional de Tecnologies Emergents,
Ciència i Empresa (FITEC), organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i el suport a la
candidatura de Barcelona com a seu de l’autoritat alimentària europea, a més de la contínua i crei-
xent col˙laboració dels grups de recerca de la Universitat de Vic amb grups d’altres universitats.

En el context del Pla de Recerca, la Comissió de Recerca va preparar una convocatòria de
constitució de grups que es va resoldre amb l’aprovació de vuit nous grups. La Universitat de Vic
disposa ara de vint grups de recerca que treballen en els camps de les ciències de l’educació, la histò-
ria econòmica, les ciències de la salut, la recerca tecnològica, la matemàtica aplicada, la llengua i la
literatura, la comunicació i les ciències socials. L’activitat d’aquests grups al llarg del curs 2000-
2001 queda reflectida més endavant en l’apartat de Publicacions del Professorat.
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GRUPS DE RECERCA

Càtedra UNESCO Vic-La Habana
1. Desenvolupament humà

Escola Politècnica Superior
2. Energètica solar
3. Medi ambient
4. Modelització de sistemes biològics
5. Processament de senyal
6. Sensors
7. Tecnologia dels aliments

Escola Universitària de Ciències de la Salut
8. Alimentació i salut
9. Qualitat de vida en geriatria
10. Teràpies complementàries

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
11. Comunicació i traducció audiovisual
12. Dona i escriptura a Catalunya
13. Edició de textos del segle XIX: Jacint Verdaguer
14. Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya contemporània
15. Pedagogia interactiva

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
16. Història d’empresa
17. Món rural: evolució i factors de canvi
18. Teoria de sistemes aplicada a l’empresa

Facultat d’Educació
19. Atenció a la diversitat
20. Recerca educativa

JOSEPM. SERRAT
Delegat del Rector per a la Recerca
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Grups de recerca, conferències i activitats congressuals dels professors

FACULTATD’EDUCACIÓ

Activitats dels grups de recerca de la Facultat d’Educació reconeguts per la Universitat de Vic

El GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic) ha continuat treballant
en les investigacions en curs:

a) «La fusió de les escoles públiques a Vic. Anàlisi d’una proposta de política educativa
per respondre al repte de l’educació intercultural en l’àmbit municipal.» La coordinació tècnica de
la investigació recau en Núria Simó i Gil, i com a investigadors/res hi participen Jaume Carbonell,
Isabel Carrillo, Xavier Rambla, Rosa Valcárcel, Cristina Jurado, Antoni Tort i Laura Catena.

b) «El perfil de l’alumnat de les carreres de Mestres de la Universitat de Vic». Coordinen
el projecte Jaume Carbonell i Esther Fatsini amb la col·laboració de becaris/ies de la Facultat.

Així mateix, Joan Soler, membre del GREUV i del Grup Interuniversitari d’Escola Rural,
continua coordinant diverses activitats en aquest àmbit temàtic. Cal destacar l’elaboració d’un pro-
jecte de recerca sobre Escola Rural i Comunitat conjuntament amb la Universitat de Barcelona
(prof. Roser Boix), la Universitat de Girona (prof. Jordi Feu) i la Universidad Catòlica de Chile.

Finalment, el GREUV i el Departament de Ciències de l’Educació han col·laborat en la
realització del Seminari d’Investigació i Reflexió, i les Jornades sobre la Resiliència en els Infants
que han de donar lloc a futures línies d’investigació.

El GRAD (Grup de Recerca sobre l’Atenció a la Diversitat) ha centrat bona part de la se-
va activitat en l’organització del Seminari de Formació sobre Escola Inclusiva i de la Jornada sobre
Intervenció Psicopedagògica i Escola Inclusiva que van tenir lloc el febrer del 2001. Durant aques-
tes reunions científiques els membres del GRAD varen presentar alguns dels seus treballs en curs
en el camp de les adequacions curriculars, de la construcció d’instruments informàtics per a l’en-
senyament individualitzat i multinivell i de les estratègies al voltant del treball cooperatiu.

També dins del GRAD ha continuat la recerca en curs «Anàlisi del procés d’adaptació a
Parvulari d’un grup d’immigrants del Magreb» que es du a terme al CEIP «La Montjoia» de Sant
Bertomeu del Grau; la recerca la dirigeix Montse Benlloch i hi participa la professora M. Teresa
Feu mestra d’aquest centre escolar i membre del Departament d’Educació Infantil de la Facultat
d’Educació.
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132 Recerca i publicacions del professorat

Altres

— Àngel Alsina participa en el Projecte Extern d’Investigació Científica i Desenvolupa-
ment Tecnològic Mecanismos que inciden en el declive de la memoria de trabajo asociado a la edad.
Aquest projecte és coordinat per la Dra. Dolors Sáiz, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi
participen també la Universitat de Barcelona i la Universidad de Murcia.

— Jaume Ayats participa com a principal investigador en el projecte «Les músiques en la
vida de la gent del Montgrí i del Baix Ter (des de 1850)», dins de l’Inventari del Patrimoni Etnolò-
gic de Catalunya (CPCPTC, Generalitat de Catalunya), 2000-2001.

— Jordi Martí i Sebastià Riera duen a terme l’estudi «Diagnòstic de la situació de l’Edu-
cació Ambiental als centres escolars de la Vall del Ges, Orís i Bisaura». Amb la col·laboració del Pla
Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya.

— Xavier Rambla participa en el projecte: «Tres eixos. Les relacions de classe, gènere i èt-
nia a l’adolescència», finançat por la Fundació Jaume Bofill, realitzat al Departament de Sociologia
(UAB), gener de 2000 - juny de 2001.

— Núria Simó participa en la recerca sobre «El treball cooperatiu en entorns virtuals
d’aprenentatge». Universitat Oberta de Catalunya. 1998-2001.

— Jacint Torrents coordina l’estudi: «Inventari de la col·lecció de guarniments del Mas
Colomer (Taradell)». Conjuntament amb Anna Homs (documentalista) per encàrrec del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC) dins de l’Inventari del Patri-
moni Etnològic (IPEC). Juny-desembre de 2000.

En relació a les activitats editorials i de direcció i assessorament de revistes científiques cal
constatar la continuïtat de la presència de professorat de la Facultat d’Educació en col·leccions
d’Eumo Editorial i en la direcció, redacció i assessorament de nombroses revistes. Aquest curs el
professor Joan Soler ha assumit la direcció de la revista «Educació i Història» i la professora Mont-
serrat Benlloch ha entrat a formar part del Consell Editorial de la revista «Cultura y Educación».

Conferències i activitats congressuals dels professors

—Àngel Alsina. Ha impartit el taller «El pensament lògic matemàtic i el joc a l’educació
infantil», dins de les IV Jornades de Didàctica de la Matemàtica de les Comarques Gironines, cele-
brades a Girona els dies 24 i 25 de novembre de 2000.

Ha format part de l’Equip Organitzador de les IV Jornades de Didàctica de les Matemàti-
ques de les Comarques Gironines, celebrades a Girona els dies 24 i 25 de novembre de 2000.

— Joan Arumí. Ha impartit tres sessions sobre «Anatomia i Fisiologia humana» en el curs
de postgrau «Desenvolupament i Expressió psicomotrius (0-8 anys)».Gener 2001.

— Jaume Ayats. Va realitzar la conferència «El projecte de Can Quintana a Torroella de
Montgrí: l’estudi del patrimoni musical com a eina d’acció cultural», exposat juntament amb Enric



Torrent a les I Jornades de patrimoni etnològic «La recerca: una eina per a la gestió del patrimoni
etnològic» dins de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, Barcelona (Museu d’Història
de Catalunya), 23 i 24 de març de 2001.

Ha impartit el curs pràctic «Balades tradicionals» a FestCat 2000, Llívia, juliol, Generali-
tat de Catalunya.

Ha impartit la conferència En busca de un análisis musical más allá del espejismo dins del
cicle «Procesos musicales en España: tradición y cambio» organitzat pel Museo Nacional de Antro-
pología a Madrid, dies 14-16 de desembre de 2000.

Va participar en la presentació del llibre i CD Fuga de cançons de M. Àngels Anglada i la
Camerata de Cançó Tradicional, Vic, Temple Romà, 26 de març de 2001.

Va impartir el curs «Cants polifònics» a FestCat-música 2001, Viladrau (23-28 de juliol),
Generalitat de Catalunya.

Va impartir les sessions Ciencias de la Música, globalización y diversidad cultural en la
sociedad actual dins del curs Música, sociedad y educación: los retos musicales del siglo XXI, Gua-
dix, 10-14 de setembre de 2001, Centro Mediterráneo - Universidad de Granada.

—Montse Benlloch i Burrull. Ponència: Families as Cultural Mediators in the Science Mu-
seum. En el Symposya: Learning Science Through Mediation in Formal and Informal Settings; the Role
ofMuseums Families and Computers. III Conference for Sociocultural Research. Campinas. Juliol 2000.

Conferència «Desenvolupament i processos d’ensenyament i aprenentatge. L’educació de
la llibertat». Escola d’Estiu Rosa Sensat. Juliol 2001.

— Jaume Carbonell. Ha impartit cinc sessions en el postgrau «Diversitat cultural i exclu-
sió social» organitzat per la Universitat de Girona; i altres cinc sessions en el postgrau organitzat pel
CIDOB i la Universitat de Girona. Gener-febrer 2001

–Jaume Carbonés, Montse Castells. «Atenció a la diversitat a l’aula ordinària». Primera
escola d’Estiu Vedruna. Barcelona, 28 i 29 de juny i 2-3 de juliol de 2001.

— Jaume Carbonés, Montse Castells i Josep Font. «El projecte d’escolarització efectiva a
la comarca d’Osona». Jornada sobre Intervenció Psicopedagògica i Escola Inclusiva. Universitat de
Vic, 16 de febrer de 2001.

— Isabel Carrillo. «Projecte de Cooperació Educativa amb Guatemala». Seminari sobre
Cooperació i Desenvolupament. Càtedra Unesco de la Universitat de Vic, juliol 2001

Debat: «Actitud i compromís de solidaritat avui». ASSOMVIC, Vic juny 2001
Conferència: «Educació i Drets Humans, la realitat de Guatemala». STEI-Ensenyants

Solidaris, Palma, abril 2001
Conferència: Ética y estética, dos caminos con un mismo destino. Fundación Santa Maria,

Sau, març 2001.
Conferència: «Educació en valors, aprendre a ser i a conviure». Escola Salarich, Vic no-

vembre 2000.
Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Maria Vilanova i Vila-Abadal:

Dramatització, valors i aprenentatge d’una llengua estrangera. El cas de l’anglès a les escoles oficials
d’idiomes. Universitat de Barcelona, febrer 2001.
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Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral d’Àngel Alsina Pastells: La inter-
vención de la memoria de trabajo en el aprendizaje del cálculo aritmético. Universitat Autònoma de
Barcelona, maig 2001.

— Isabel Carrillo, i Esther Fatsini. Proyecto de Cooperación con Guatemala: Educación y
Derechos Humanos. Jornades Internacionals de Debat sobre Desenvolupament Humà. Vic, febrer
2001.

— Josep Casanovas. Ponència «El moviment cooperatiu a Osona», realitzada a l’Ajunta-
ment de Tona el 7 de juliol de 2001 en el marc de la 79a Diada Internacional del Cooperativisme i
el 25è Aniversari de la Fundació Roca i Galés. Acte presidit pel Conseller de Treball de la Generali-
tat de Catalunya, Sr. Lluís Franco i Sala.

— Pau Casañas. Organització dels tallers de Matemàtiques DIAMAT 2001: 30 tallers (9
per a Parvulari i 7 per a cadascun dels tres cicles d’Educació Primària). Hi van participar 90 estu-
diants de la Facultat d’Educació, i els van dur a terme als CEIP «L’Era de Dalt», de Tona, i «Josep
Maria Xandri», de Sant Pere de Torelló, els dies 3 i 4 de maig de 2001.

— Francesc Codina: Conferència «Verdaguer i la natura» al Museu Verdaguer de Vil·la
Joana (Vallvidrera), dins el cicle organitzat pel Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (12 de
maig de 2001).

Conferència «Verdaguer sentint un rossinyol» a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles,
dins les activitats de la Festa Verdaguer, organitzades pels Amics de Verdaguer i l’Ajuntament de
Folgueroles (18 de maig de 2001).

Presentació del llibre La llum ineficaç, a càrrec de Lluís Solà, a la Llibreria Laie de Barcelo-
na (12 de febrer de 2001), organitzada per Eumo Editorial i Cafè Central.

Presentació del llibre La llum ineficaç, a càrrec de Miquel Tuneu, al Temple Romà de Vic
(24 de març de 2001), organitzada per Eumo Editorial i Cafè Central.

Participació en la taula rodona «La transició democràtica a Osona», dins el IX Curs «Les
ciències socials, avui, del franquisme a la democràcia», organitzat pel Centre d’Estudis Socials
d’Osona (9 de març de 2001).

Encomi del professor Segimon Serrallonga, dins l’Acte d’inauguració de la VI Universitat
d’Estiu, celebrat a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, el 26 de juny de 2001.

Intervenció sobre l’actitud cívica i política de Joan Triadú, dins l’Homenatge de la UV a
Joan Triadú, que va tenir lloc a la Biblioteca Joan Triadú de Vic, el 30 de juliol de 2001.

Participació com a membre del comitè científic en les tasques de «Joan Brossa o la revolta
poètica», Simposi Internacional Virtual i Presencial (Barcelona, 25, 26 i 27 d’abril de 2001).

Proclama de l’Onze de setembre, en l’acte organitzat per l’Ajuntament de Torelló el matí
de l’11 de setembre de 2001.

Impartició de l’apartat «Les relacions entre lectura i escriptura en la planificació de l’es-
crit: el resum i el guió», dins el curs de Postgrau de Formació de Professors de Català, coorganitzat
per la Divisió de Ciències de l’Educació de la UB i la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tingué lloc a Barcelona, en el centre
de Formació Continuada Les Heures (novembre de 1999 - juny de 2000).
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Impartició del curset «L’expressió escrita a Secundària», dins l’Escola d’Estiu Vedruna, en
el marc de la Universitat d’Estiu de la UV (juliol de 2001).

— Ramon Coma i Ferrer. «El Centre de Recursos Educatius per a Cecs i Deficients Vi-
sual Joan Amades». Conferència pronunciada a l’Escola Blanquerna, de la Universitat Ramon
Llull, de Barcelona. 15 de desembre de 2000.

«La ceguesa». Conferència pronunciada en el Curs d’Introducció a la Disminució i la In-
tegració. Universitat Autònoma de Barcelona. 20 de març de 2001.

«Desenvolupament d’aplicacions amb la tauleta sensible». Curs de formació organitzat
per la Subdirecció General de Tecnologia de la Informació del Departament d’Ensenyament. No-
vembre 2000 - maig 2001.

«Jo també puc anar sol». Jornada Internacional sobre Mobilitat. Universitat de Warwick
(Regne Unit). Agost de 2000.

«Tauleta sensible per a invidents. Material ONCE». I Jornades d’Informàtica i Educació
Especial. Lleida. 5 de setembre de 2000.

— Manel Dionís Comas i Mongay. «Li és útil la informació al malalt de càncer?». Con-
ferència pronunciada a les II Jornades sobre Medicina, Psicologia i Càncer. Desembre de 2000.

«Les comparacions: una trampa per als educadors, pares i mestres». Conferència dirigida
a l’Associació de Pares del CEE Jeroni de Moragas d’Ampans, Santpedor. Maig de 2001.

«Anàlisi de les etapes del desenvolupament de la consciència del concepte de mort». Con-
ferència pronunciada al Centre d’Atenció Primària de la Vall del Tenes. Octubre de 2000.

— Assumpta Fargas. Sessió sobre Les Habilitats Lingüístiques als alumnes del Postgrau
Formació de professors de català: «Autonomia i polivalència davant les necessitats lingüístiques ac-
tuals», organitzat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la
Divisió de Ciències de l’Educació de la UB. Gener 2001.

Curs de vint hores sobre l’Ensenyament de la Composició Escrita adreçat als mestres
d’Educació Primària del col·legi «Sagrat Cor» de Vic, durant els mesos d’octubre a abril.

Curs sobre l’Ensenyament de la Composició Escrita adreçada als mestres d’Educació
Primària dins la 1a Escola d’Estiu Vedruna. 29 i 30 de juny i 2 i 3 de juliol a l’escola Vedruna-Grà-
cia de Barcelona.

— Esther Fatsini. «El paper dels pares en l’orientació professional dels seus fills i filles».
Xerrada per a pares d’alumnes de 1r I 2n de batxillerat. Octubre de 2000.

«I després de la ESO, què? Com podem orientar els fills?» Xerrada per a pares d’alumnes.
Esola Casals-Gràcia, Manlleu. Abril 2001.

Taula rodona radiofònica: «Com afronten els alumnes els exàmens?» Ona – Osona. Ge-
ner del 2001.

«El currículum vitae». Curs sobre Tècniques d’Inserció Laboral. Universitat de Vic.
Març-abril del 2001

— Esther Fatsini i Rosa Guitart. Intervenen com a representants de la Universitat de Vic
en la preparació i realització de les Jornades de Primària, celebrades a Barcelona el 9 i 10 de març
del 2001, promogudes pels MRP de Catalunya.
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— Teresa Feu. Ha impartit la conferència «Recursos per treballar amb material de l’en-
torn natural a Educació Infantil» al Pla de Formació de Zona del Vallès Occidental, el 9 de maig
del 2001.

Ha impartit el curs «Fer i pensar per aprendre ciències a Cicle Incial» al Pla de Formació
del professorat del Ministeri d’Educació d’Andorra.

Ha presentat la comunicació «Fem Física a Educació Infantil», al congrés International
conference on Phisics Education organitzat pels departaments de Didàctica, de Ciències Experimen-
tals i de Física de la UAB, del 27 d’agost a l’1 de setembre del 2000, a Barcelona.

Ha impartit el curs «Experimentar i pensar per aprendre ciències a Educació Infantil» al
Pla de Formació del professorat del Ministeri d’Educació d’Andorra.

Ha impartit el curs «El joc exploratori com eina d’aprenentatge» al Pla de Formació del
professorat del Ministeri d’Educació d’Andorra.

— Josep Font. «Eines d’avaluació i diagnòstic dels problemes emocionals i de conducta en
persones amb retard mental». Jornades sobre «Alumnes amb trastorns conductuals i/o psiquiàtrics:
comprensió i intervenció». GIEE–Departament d’Ensenyament. Barcelona, 2 i 3 de febrer de 2001.

«El suport conductual positiu: Un model d’intervenció pel tractament dels problemes de
conducta». Jornades sobre «Alumnes amb trastorns conductuals i/o psiquiàtrics: comprensió i in-
tervenció». GIEE–Departament d’Ensenyament. Barcelona, 2 i 3 de febrer de 2001.

«Escolaritat compartida i currículum». Seminari sobre Escolaritat Compartida, dins el
Curs d’Especialització en Educació Especial. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autò-
noma de Barcelona, 3 i 4 d’octubre de 2000.

«Els Centres d’Educació Especial al servei dels sectors educatius». Dins el Postgrau sobre
«Actualització en avaluació psicopedagògica, preparació de bases curriculars, columnes i adequa-
cions del currículum escolar». Universitat de Vic, Andorra, 10 i 11 de novembre de 2000.

«Atenció a la diversitat a l’aula ordinària». Primera escola d’Estiu Vedruna. Barcelona, 28
i 29 de juny i 2-3 de juliol de 2001.

— Núria Franc. Conferència: Los precursores corporales de la comunicación al 3º Congreso
Regional de Atención Temprana y Psicomotricidad. Montevideo del 9 a l’11 de novembre de 2000.

Ha impartit el curs El diálogo tónico: lenguaje no verbal en el marc del 3º Congreso Regional
de Atención Temprana y Psicomotricidad. Montevideo, del 9 a l’11 de novembre de 2000.

Ha impartit la conferència: «Consideracions entorn de la psicomotricitat, el cos i el mo-
viment». Conferència inaugural del Postgrau de Psicomotricitat. Organitzat per la Facultat de Pe-
dagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha impartit 15 hores de docència de Psicomotricitat al curs Especialista en l’Atenció a
Persones amb Disminució organitzat per l’Institut de Sociologia i Psicologia aplicades (ISPA)

Seminari de 9 hores «Bases psicofisiològiques del to: el diàleg tònic» al Màster de Media-
ció Corporal: Especialista en Psicomotricitat, organitzat per la Universitat de Barcelona.

Conferència «Els precursors corporals de la comunicació» a l’Associació Professional de
Psicomotricistes, el 16 de febrer de 2001.

Seminari de 9 hores «Bases psicofisiològiques del to: el diàleg tònic» al Màster d’Especia-
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lització a la Pràctica Psicomotriu, organitzat per la Universitat de Vic i l’Associació per l’Expressió i
la Comunicació (AEC)

— Rosa Guitart. Participació a Barcelona el 5 de setembre 2001, en el Curs de Formació
per a Tècnics d’Ensenyament de la Diputació de Barcelona amb la temàtica «Implicació del cons-
tructivisme en la reelaboració del projecte», organitzat per Interactiva.

Xerrada sobre «Actituds no sexistes a l’escola» a Vic el 19 de març del 2001, al claustre de
l’escola Andersen de Vic.

Seminari per dinamitzadores de les Jornades «Família, escola i educació» el 28 de maig
del 2001, organitzades per l’Ajuntament de l’Hospital de Llobregat.

Participacia amb «Globalització dins la programació d’aula», en l’Escola d’Estiu Vedruna
celebrada a Barcelona el 29 de juny de 2001, organitzada per Escoles Vedrunes.

Codirectora del Curs de Formació a Distància Gestión familiar de Les Heures-Universitat
de Fundación Puleva, any 2000.

Dinamitzadora dels postgraus «Innovació en l’Educació Infantil» i del disseny, confecció
i inici del curs 2001-2002, de Les Heures-Universitat de Barcelona.

— José Ramon Lago: «Agrupament flexible i atenció a la diversitat». «Intervenció psico-
pedagògica i atenció a la diversitat». Jornades d’Orientació, organitzades per la Confederació Inter-
sindical Gallega. Santiago de Compostela. Febrer, 2001.

«L’avaluació i l’acreditació a l’ESO». Curs de Postgrau sobre l’Atenció a la Diversitat a
l’ESO. Universitat de Girona. Maig de 2001.

— Marta Marimon. Ha impartit el curs «Internet: navegació, correu electrònic i disseny
de pàgines web (3a edició)» en el marc de la Universitat d’Estiu de la Univesitat de Vic.

Taller «La premsa a l’escola» en el marc de les 1es Jornades de Didàctica de Coneixement
del Medi per a mestres d’Educació Infantil i Primària.

— Marta Marimon i Núria Simó. Membres del Comitè Organitzador del «II Congrés
Europeu de Tecnologies de la Informació en l’Educació i la Ciutadania: Una Visió Crítica» que se
celebrarà a Barcelona del 26 al 28 de juny de 2002.

— Jordi Martí. Conferència «Ciència i literatura: dues maneres complementàries de veu-
re el món» (amb Ramon Erra), el 23 d’abril de 2001 a l’IES Vic.

Conferència «L’arqueozoologia», 11 de juliol de 2001 en el marc del curs de la UEV «Ar-
queologia de camp. Excavació i experimentació arqueològiques».

Taller La forma y la función: estética y ciencias de la naturaleza, el 29 de març de 2001 en el
marc del curs A partir de la estética.

Taller «Complexitat i coneixement del medi», el 28 i 29 de juny de 2001 en el marc de la
1a Escola d’Estiu Vedruna, Barcelona.

Curs «La diversitat natural», del 2 al 4 de juliol de 2001 en el marc de l’Escola d’Estiu del
Ripollès. Ripoll.

— Jordi Martí i Isabel Carrillo. Conferència «Projecte de cooperació amb Guatemala», el
2 d’abril de 2001 a Palma de Mallorca en el marc del curs Educació i Desenvolupament, organitzat
per l’STEI.
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— Jordi Martí i Sebastià Riera. Conferència La reforma del sistema educativo español y la
educación en valores. 1 de febrer de 2001 a Mazatenango (Guatemala). Acte organitzat per la Procu-
raduría de los Derechos Humanos de Guatemala.

Conferència Los retos de la educación en el nuevo milenio, el 8 de febrer de 2001 al Centro
Universitario de Suroccidente (Mazatenango, Guatemala) com a inici d’un cicle de conferències
per a estudiants i professors de Pedagogia.

Curs Educación y derechos humanos. Gener-febrer de 2001. Mazatenango, Guatemala.

— Olga Pedragosa. «Atenció a la diversitat en els centres». Curs de formació per a mes-
tres. Escola Sant Josep de Sant Hilari Sacalm. Octubre, 2000.

«Com programar des d’un enfocament multinivell?». Curs de formació per a professors.
Escola Sagrat Cor de Vic. Abril, 2001.

«Les Adequacions Curriculars Individualitzades (ACI) en el marc educatiu actual». Màs-
ter de Pedagogia Terapèutica. Universitat de Girona. Gener, 2001.

Conferència «Algunes estratègies de treball cooperatiu». València, febrer 2001.

«L’Ensenyament Multinivell a secundària». Primera escola d’Estiu Vedruna. Barcelona,
28 i 29 de juny i 2-3 de juliol de 2001.

—Miquel Pérez. Imparteix tres sessions sobre «Cinema i espai públic», en el màster sobre
Disseny i Espai Públic. Escola de Disseny Elisava, juny de 2001.

— Ramon Plandiura. «Ja som mestres, i ara què?» Curs adreçat a alumnes de tercer de
mestres. Març-maig de 2001.

— Pere Pujolàs. Didáctica de las prácticas de taller y aprendizaje cooperativo: algunas refle-
xiones y propuestas. VII Jornadas Técnicas de la Madera. Hervás (Cáceres), 20 d’abril de 2001.

El aprendizaje cooperativo. Curs per a professors sobre Técnicas de trabajo en equipo y cola-
boración. Centro de Profesores «Sierra de Segura». Orcera (Jaén).

«L’atenció a la diversitat a l’aula» . Curs de formació per a professors. Escola Sagrat Cor de
Vic. Febrer-maig, 2001.

— Teresa Puntí. Participació en la taula de redacció de les conclusions de la XII Trobada
de Serveis Lingüístics Universitaris «La projecció exterior dels serveis lingüístics universitaris» que
tingué lloc a Morella (Castelló), els dies 30 de novembre i 1 de desembre del 2000.

— Xavier Rambla: «Masculinitat, adolescència i coeducació», cicle de conferències sobre
«La Dona al s. XXI», organitzat por pel Departament de Benestar Social del Ajuntament de Vic,
abril 2001.

— Gemma Riera. «Atenció a la diversitat en els centres». Curs de formació per a mestres.
Escola Sant Josep de Sant Hilari Sacalm. Octubre, 2000.

«La programació multinivell en un enfocament escolar comprensiu». Màster de Pedago-
gia Terapèutica. Universitat de Girona. Gener, 2001.

— Robert Ruiz. «L’ensenyament multinivell a secundària». Primera escola d’Estiu Vedru-
na. Barcelona, 28 i 29 de juny i 2-3 de juliol de 2001.

— Robert Ruiz i Marta Marimon. Comunicació «Suport informàtic logopèdic de la Uni-
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versitat de Vic (SILUV)». Jornada sobre Intervenció Psicopedagògica i Escola Inclusiva. Vic, 16 de
febrer de 2001.

Comunicació «Suport informàtic a les adequacions curriculars de cicle de la Universitat
de Vic (SIACUV de cicle). Disseny per a l’Educació Infantil i Primària». Jornada sobre Intervenció
Psicopedagògica i Escola Inclusiva. Vic, 16 de febrer de 2001.

Comunicació «Suport informàtic a les adequacions curriculars d’etapa i a les modifica-
cions curriculars de la Universitat de Vic (SIACUV d’etapa). Disseny per a l’Educació Primària i
Secundària Obligatòria: una aplicació a l’anàlisi de processos de priorització de continguts d’en-
senyament segons les necessitats especials d’alumnes d’ESO». Jornada sobre Intervenció Psicope-
dagògica i Escola Inclusiva. Vic, 16 de febrer de 2001.

— Robert Ruiz, Pere Pujolàs i Marta Marimon. Comunicació «Ensenyament multinivell
i adequacions personalitzades dels currículums escolars: compilació, optimització i informatització
dels suports documentals per a la inclusió escolar de la Universitat de Vic (MULTI-UV)». Jornada
sobre Intervenció Psicopedagògica i Escola Inclusiva. Vic, 16 de febrer de 2001.

— Robert Ruiz, Pere Pujolàs, Olga Pedragosa i Gemma Riera. «Anàlisi i optimització de
pràctiques vinculades a Adequacions Curriculars Individualitzades (ACI)». Jornada sobre Inter-
venció Psicopedagògica i Escola Inclusiva. Universitat de Vic, 16 de febrer de 2001.

— Joan Sala: «L’educació i atenció dels menors desemparats». Curs de Formació per a
Educadors Socials. Ciudad Real, 14 i 15 de febrer de 2001.

— Àngel Serra. «Descoberta sensitiva de l’entorn». A partir de l’estètica. Parador de Sau.
Març del 2001. Fundación Santa Maria.

Curs d’Educació Emocional i Social per al professorat. Vic. Col·legi Sta. Caterina de Siena

Imparteix mòduls àmbit de la psicologia (entrevista de selecció) en el curs Tècniques
d’Inserció Laboral. Universitat de Vic. Març-abril del 2001

— Segimon Serrallonga: «Poesia i traducció de poesia». Lectura de textos poètics triats en
homenatge a Joan Triadú. Vic, Biblioteca Triadú, 30 de juliol de 2001.

Natura naturans. Poema autògraf al llibre ofert a Joan Triadú amb motiu del 80è natalici
de Joan Triadú. Vic, juliol de 2001.

— Núria Simó. «De què parlem quan parlem del coneixement escolar de les matemàti-
ques?» CEM 2000. Congrés d’Educació Matemàtica. Mataró, 4, 5, 6 juliol 2000.

Coordinació d’una taula de comunicacions al Simposi: Itineraris de canvi en l’educació.
Organitzat pel Centre d’Estudis dels Canvis a la Cultura i a l’Educació. 16 de març de 2001.

Coordinació d’un grup de discussió al Workshop du Réseau FREREF NTIC. Organitzat
per la Universitat Oberta de Catalunya. 9 i 10 de juliol de 2001.

— Joan Soler. 11es Jornades d’Escola Rural de Catalunya. Torroella de Montgrí, 29 i 30
de juny. Ponència: «El Secretariat d’Escola Rural de Catalunya. Passat, present i futur de la renova-
ció pedagògica a l’escola rural»

Coorganitzador de les 6es Jornades d’Escola Rural per a estudiants de Mestre de les uni-
versitats catalanes. Horta de Sant Joan, 29 i 30 de març de 2001.
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Comitè organitzador de les XV Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, que
es celebraran a Badalona (14, 15 i 16 de novembre de 2001).

Imparteix la conferència: «I després del batxillerat, què? El procés d’elecció d’estudis su-
periors». IES de Roda de Ter, 9 d’octubre de 2000.

— Montserrat Solerdelcoll. Conferència «El Pla Global d’Acció Social i el Programa Icà-
ria: una experiència de gestió participativa municipal». Dins del Postgrau de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Models de gestió participativa en la dinàmica social. 24 de juny de 2001

— Jacint Torrents. Comunicació «Viatge per la Catalunya gastronòmica. El coneixement
del medi a través de l’alimentació» a càrrec del grup de l’assignatura Les Festes Populars a l’Escola,
dirigit per Jacint Torrents. Presentada a les 1es Jornades de Didàctica de Coneixement del Medi,
per a mestres d’Educació Infantil i Primària. 23 i 24 de març de 2001. Facultat d’Educació, UV.

Cursos d’extensió universitària de la xarxa temàtica ORTUDES amb el títol Ordenación
territorial: Turismo, patrimonio cultural y desarrollo sostenible, a les universitats d’Unijuí (Santa Ro-
sa, Brasil), Universidad Nacional de Misiones (Posadas, Argentina) i Universidad Columbia del
Paraguay (Asunción, Paraguai), del 19 de juliol al 3 d’agost de 2001. Temàtica: Patrimonio etnoló-
gico, identidad cultural y desarrollo sostenible.

Taller «La Terra: espai dels humans» (amb Carme Alemany) dins de 1es Jornades de
Didàctica de Coneixement del Medi, per a mestres d’Educació Infantil i Primària. 23 i 24 de març
de 2001. Facultat d’Educació, Universitat de Vic.

— Ricard Torrents. «L’organització territorial dels estudis universitaris». Jornades de de-
bat territorial. Manresa, 14 i 15 de desembre de 2000.

«La funció de la poesia». Amb motiu de la presentació del llibre de Lluís Solà De veu en
veu. Vic, 13 de març de 2001.

Presentació del núm. 73/74 de Reduccions. Ateneu Barcelonès, Barcelona, 4 de juliol de
2001.

«Sobre el sentit d’aquest homenatge» i «Universitat i pedagogia». Homenatge de la Uni-
versitat i la ciutat de Vic a Joan Triadú en complir vuitanta anys. Vic, 30 de juliol de 2001.

— Antoni Tort: «Professió docent, escola i societat». Conferència de cloenda del Curs de
Postgrau «Avaluació Psicopedagògica i Adequacions del curriculum» organitzat per la Facultat
d’Educació de la UV i celebrat a Andorra durant els cursos acadèmics 1999-2000 i 2000-2001.
Desembre de 2000.

Conferència: «Mitjans de comunicació i educació». CEIP de Gurb, novembre de 2000.
«L’escola davant els reptes de la societat actual». Conferència inaugural de les Jornades

d’Educació Primària organitzades per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear. Ciu-
tat de Palma. Mallorca. 9 d’abril de 2001.

Conferència: «Els escenaris de l’educació i de la pedagogia.» Societat Catalana de Pedago-
gia. Institut d’Estudis Catalans. Sala Nicolau d’Olwer, 12 de juny de 2001.

Participació com a ponent de la taula rodona Educare nella differenza: esperienza e prospet-
tive dins del Seminario transnazionale: Didattica Interculturale Europea Sperimentale, un progetto per
riflettere. Auditorium de la Regione Toscana, Florència, 25 de setembre de 2000.
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Ha intervingut com a docent al Curs «Comunitat Educativa: Educació en valors, partici-
pació i transformació dels conflictes celebrat a la Universitat de Girona del 9 al 12 de juliol de 2001

Imparteix una sessió sobre les relacions entre educació i societat al curs de doctorat
«L’evolució de l’educació en el nostre món contemporani (taller d’investigació)» del programa de
Doctorat de Ciències de l’Educació i de Psicologia de la Universitat de Girona. Maig de 2001.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Núria Obiols i Suari: Ilustra-
ción y valores en la educación infantil. Dia 26 de gener de 2001. Facultat de Pedagogia de la Univer-
sitat de Barcelona.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Conferències i activitats congressuals dels professors

—Sebastià Canamasas i Ibáñez va impartir, durant els mesos de maig i juny de 2001, ses-
sions acadèmiques de Drenatge Limfàtic Manual al Col·legi de Fisioterapeutes d’Andalusia i a la
Universitat de Granada.

— Sebastià Canamasas i Ibáñez i Ricard Castro i Prat van participar com a docents del
mòdul de mobilitat en el Postgrau d’Infermeria Geriàtrica de l’Escola Universitària Gimbernat els
mesos de febrer i març de 2001.

— Joan Carles Casas i Baroy va participar, el dia 25 d’abril de 2001, en una jornada de
treball per analitzar i discutir els resultats de les enquestes realitzades en l’estudi de Reflexió Es-
tratègica elaborat pel Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, que tenia
com a propòsit debatre i opinar sobre el clima professional en l’àmbit d’infermeria.

— Ricard Castro i Prat va participar el 22 de febrer de 2001 com a docent de l’apartat
d’inhalacions i fisioteràpia respiratòria en el Curs de Baleoteràpia realitzat a les Termes Montbrió, i
el dia 8 de març va participar com a docent del mateix curs al Balneari Blancafort de La Garriga. El
mateix dia 8 de març va impartir una xerrada sobre Fisioteràpia Respiratòria a la Clínica Corachan
de Barcelona i els dies 7 i 8 de juny de 2001 a l’Hospital Asepeyo de Sant Cugat. També va presen-
tar una ponència a les comunicacions sobre les Jornades de Lió a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i Balears. El dia 23 de març de 2001 va participar com a docent de Fisioteràpia Respi-
ratòria en Pediatria en el curs l’Atenció del Nen Prematur des de l’Atenció Precoç, organitzat pel
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. El dia 9 de juny va presentar una
ponència basada en un «Estudi científic sobre els efectes de la faixa en la funció respiratòria del cas-
teller» a la VIII Jornada de Prevenció de Lesions en el Món Casteller.

— Fina Danés i Crosas, Montserrat Faro i Basco, Olga Isern i Farrés, Elisenda Jaumira i
Areñas, Anna Rovira i Sadurní, Cinta Sadurní i Bassols i Carme Sansalvador i Comas van impartir
el curs de 25 hores de durada sobre Model de Cures d’Infermeria de V. Henderson i Procés d’Aten-
ció d’Infermeria a l’Hospital Santa Caterina de Girona (febrer de 2001).

— Esperanza Dudet i Calvo va participar com a congressista en el IV Congreso de la Socie-
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dad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)-III Workshop International de Nutrición Comuni-
taria, celebrat a Bilbao del 4 al 8 d’octubre de 2000.

— Montserrat Faro i Basco, Carme Sansalvador i Comas i Pilar Soler i Canudas van im-
partir classes en el curs de postgrau Gestió de Cures d’Infermeria de l’Hospital General de Vic (se-
tembre de 2000).

— Montserrat Faro i Basco i Olga Isern i Farrés, juntament amb un equip d’infermeres
de l’Hospital General de Vic, van presentar la comunicació «Eficàcia de la visita preoperatòria d’in-
fermeria en la recuperació del pacient» a les VIII Jornades d’Infermeria de Cirurgia als Hospitals
Comarcals, celebrades a Sitges el de desembre de 2000.

— Tamara Gastelaars va impartir el curs Fèrules d’Extremitats Superiors, d’un total de 20
hores, als estudiants de la Diplomatura de Teràpia Ocupacional de la Universidad de Zaragoza els
dies 25, 26 i 27 de maig de 2001.

— Montserrat Girbau i Pous va impartir dues xerrades informatives sobre Kinesiologia a
Balaguer i a Badalona el mes de març i de juny de 2001, respectivament. Va impartir un Curs de
Kinesiologia, de 18 hores de durada, al Centro de Luz de Ciutadella (Menorca) durant el mes de
desembre de 2000. Va impartir un Curs de Kinesiologia de 20 hores de durada a l’Associació AR-
SIS de Badalona durant el mes de juliol de 2001.

— Xavier Jaile i Benítez, Daniel Jiménez i Hernández, Montserrat Rizo i Marcos i Marc
Vidal i Falguera van impartir una xerrada-col·loqui sobre «Fisioteràpia, futur d’una professió» a la
residència universitària Canonge Collell el dia 27 de març de 2001.

— Daniel Jiménez i Hernández va impartir un curs bàsic sobre l’Exercici Terapèutic
Congnoscitiu el gener de 2001 a la Universidad de Sevilla, el febrer a la Universidad de Zaragoza i
el mes d’abril a la Universidad de Castilla-La Mancha. Va presentar la ponència «El tractament del
pacient hemiplègic segons la teoria cognitiva del moviment» a la Jornada Sociosanitària d’Inferme-
ria i Fisioteràpia realitzada a l’Hospital Sagrat Cor de Martorell el 23 de febrer de 2001. Va presen-
tar la ponència Lo cognoscitivo y lo motor: inseparables a la Jornada sobre l’Exercici Terapèutic Cog-
noscitiu celebrada a la Universidad de Zaragoza el 9 de febrer de 2001.

— Consuelo Rivera i Toro va participar com a moderadora en la taula rodona «La Teràpia
Ocupacional en la comunitat» en la I Jornada Catalana de Teràpia Ocupacional de Salut Mental
organitzada per l’Associació Professional de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (APTOC) i re-
alitzada a l’Hospital de Terrassa el 17 de novembre de 2000. Va impartir les xerrades «Les sortides
professionals de la Teràpia Ocupacional» a la residència Canonge Collell de Vic, el 4 d’abril, i «La
Teràpia Ocupacional a l’hospital d’aguts» a l’Hospital General de Vic el 8 de març de 2001.

— Montserrat Rizo i Marcos va participar com a docent en el curs Massatge com a Eina
d’Harmonització Corporal, organitzat per l’ICE de la Universitat de Girona, els mesos de febrer i
març de 2001, i els dies 8, 16 i 23 de març de 2001, en el curs l’Atenció del Nen Prematur des de
l’Atenció Precoç organitzat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat. Pel març va im-
partir el mòdul de «Massatge com a eina d’harmonització corporal i comunicació» en el Postgrau
de Pediatria per a Fisioterapeutes de la Universitat Ramon Llull. A l’abril va participar com a do-
cent en el curs Atenció del Nadó a l’Escola Bressol, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Pel
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juliol va participar com a docent en el curs Massatge com a Eina de Comunicació Corporal de l’Es-
cola d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona.

— Eva Rovira i Palau va impartir la xerrada-col·loqui «La salut comença al plat: la im-
portància d’una alimentació equilibrada», el dia 20 de març de 2001 a la residència d’estudiants
Canonge Collell de Vic. El dia 5 de juliol de 2001 va impartir la xerrada «Aprenentatge de bons hà-
bits alimentaris en el nen» a l’Escola Bressol Blancaneu de Torelló. Durant els mesos d’abril i maig
de 2001 va impartir a la DAP Osona, el Curs de Dietètica per a Infermeria d’Atenció Primària a les
infermeres d’Atenció Primària.

— Judit Rusiñol i Rodríguez va presentar la ponència «La Teràpia Ocupacional en reu-
matologia», el dia 22 de març de 2001, en el XLIII Curs sobre la Intenció en el Coneixement de les
Patologies Reumàtiques, organitzat per l’Institut POAL de Reumatologia de Barcelona.

— Josep Santacreu i Tañà va presentar la comunicació Influencia de la actividad grupal en
la autoestima como factor formativo en las prácticas de estudiantes de enfermería al VII Congreso de
Psicología Social, celebrat a Oviedo del 26 al 29 de setembre de 2000. També va impartir 20 hores
de classe en el curs Treball en Equip, realitzat a la Fundació MAP de Ripoll, de l’octubre al desem-
bre de 2000, i 8 hores en el curs Enfocament Corporal i Massatge Infantil realitzat a l’Institut d’As-
sistència Sanitària a Girona els dies 16 i 18 de maig de 2001.

— Salvador Simó i Aguado va impartir la conferència inaugural de les Jornadas Naciona-
les de Terapia Ocupacional, celebrades a Cáceres el novembre de 2000. Aquest mateix mes va pre-
sentar una ponència a les Jornades de Teràpia Ocupacional de Salut Mental celebrades a Terrassa.
El febrer de 2001 va impartir el Curs de Teràpia Ocupacional Psicosocial per a professors i estu-
diants, i posteriorment per a professionals, a la Universitat de Linkoping, i el mateix curs per a pro-
fessors i estudiants a l’Institut Karolinska. El mes de juny va impartir el curs de postgrau El rol de la
Terapia Ocupacional en el Campo Psicosocial, de 70 hores de durada, a la Universidad de Zaragoza.

— Pilar Soler i Canudas va impartir 8 hores de classe en el curs de postgrau Gestió de Cu-
res en Infermeria de l’Hospital General de Vic.

— Àngel Torres i Sancho va participar en la cinquena edició del Curs d’Introducció a
l’Exercici Professional corresponent al 5è curs de la Llicenciatura de Farmàcia de la UB, amb una
intervenció sobre el tema «Atenció farmacèutica». Va participar, com a membre del Comitè Cientí-
fic, en la 5a edició del Congreso de Oficina de Farmacia Infarma 2001, realitzat al Palau de Congres-
sos de Barcelona els dies 15, 16 i 17 de febrer de 2001. Com a vocal de Docència de la Junta de Go-
vern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va presidir l’acte de presentació de Projectes-Beques
Col·legials 2000/2001 de l’esmentat Col·legi. Va participar com a ponent en la taula rodona «Im-
portància de la comunicació entre les oficines de farmàcia i els CAP per a la detecció, prevenció i
resolució dels problemes relacionats amb la medicació. Casos pràctics» a les XX Jornades Sanitàries
del Vallès, celebrades a Rubí els dies 9 i 10 de març de 2001, i va presentar un estudi sobre «Atenció
farmacèutica en el control de la tensió arterial i factors de risc» al Congrés de la Societat de Cardio-
logia, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona.

—Montse Vall i Mayans va impartir la xerrada «Memòria d’una experiència al cor d’Àfri-
ca», organitzada per la Pastoral Universitària del Bisbat de Vic a la residència d’estudiants del Semi-
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nari de Vic el dia 11 de desembre de 2000. El dia 10 de maig de 2001 va participar com a docent
del mòdul «Atenció d’Infermeria durant l’embaràs, part i postpart» en el Màster de Medicina Tro-
pical de la UB.

— Marc Vidal i Falguera va impartir el curs Mètode de Trasllats de Persones i Activació
en Geriatria, realitzat a l’Asil Hospital Fundació Privada La Garriga el mes de novembre de 2000, i
el curs Mètode de Trasllats de Persones amb Col·laboració Mínima o Nul·la, realitzat al Centre
ASEPAC, Centre d’Autistes de La Garriga, el gener de 2001.

— Carme Vilà i Ormazábal va impartir una conferència a l’Associació de Diabetis de Vic
els dies 12, 13 i 14 de desembre de 2000. Durant els mesos de març i abril va impartir 16 hores so-
bre «Educació per la Salut» en els Cursos de Formació i Immigració realitzats a Càrites de Vic. Per
l’abril i el maig de 2001 va impartir diverses sessions sobre «Hàbits d’alimentació» en el Curs de
Monitors del Lleure Infantil i Juvenil organitzat pel Departament de Benestar Social de l’Ajunta-
ment de Vic. Pel maig va impartir la conferència «Alimentació i Adolescència», a l’Institut de Man-
lleu i, en el marc de la Fira «Cuida’t», que va tenir lloc a Vic 12 de maig, va impartir la conferència
«Alimentació, Salut i Bellesa». Pel maig també va impartir el curs Formació de Formadors a l’Esco-
la Universitària d’Infermeria Sant Pau de Barcelona i un curs de 12 hores sobre Formació Nutricio-
nal als mestres responsables de menjadors escolars, organitzat pel Servei de Benestar Social de
l’Ajuntament de Vic.

FACULTATDE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

Treballs de recerca

— Jesús López. «Estudi Socioeconòmic del Collsacabra». Finançat per la Diputació de
Barcelona.

— Toni Mora va participar en l’elaboració de l’informe de la Sindicatura de Comptes so-
bre l’avaluació de l’eficiència en el servei públic municipal de la recollida de residus sòlids urbans.

— Xavier Rambla. Relaciones entre políticas sociales y estructura social en España (1987-
1997), en col·laboració amb la UAB i la UdG. Finançat pel Ministerio de Educación y Cultura.

— Josep M. Reniu va fer de Relator de la Comissió d’Administració i Xarxes Ciutadanes
del Pla Director per a la Societat de la Informació de Vic.

És membre de l’equip de recerca del SEREM de la Universitat de Vic en l’estudi «El servei
del punt jove de Vic. Anàlisi, avaluació i perspectives de futur».

Participació dels professors en activitats congressuals externes

— Joan Bou va impartir la conferència Política económica para el desarrollo humano en el
Mercosur a les Jornades sobre el Mercosur, del 21 al 23 de maig, UdG (Girona).
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Professor visitant a la Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul (Brasil), Universidad Nacional de Misiones (Argentina) i Universidad Columbia (Paraguai),
com a coordinador de la xarxa ORTUDES.

— Enric Casulleras va impartir la conferència «L’impacte de l’euro en el sector agrari».
Jornades Tècniques Ramaderes del DARP. Sala Vila d’Abadal del Sucre, Vic 3 d’abril de 2001 –
Granollers, 24 de maig de 2001.

Va impartir la conferència «L’impacte de l’euro sobre les Pime», a Logic Control. Vic, 26
de juny del 2001.

— Josep Cerveró i Puig va impartir la conferència «La importància del sector turístic» al
Cercle d’Economia de Lleida.

Va participar com a ponent a la jornada sobre «Creació de nous productes turístics» a FE-
VAL, Don Benito (Badajoz).

Va participar al seminari El boofing en Julià Tours, Julià Tours, Barcelona i Madrid.

Va participar com a ponent a la Jornada sobre Implantació de Sistemes de Ecogestió Am-
biental, Associació de Càmpings de Girona.

Va organitzar la III Jornada sobre Medi Ambient i Turisme, Saló Internacional de Turis-
me a Catalunya. Barcelona.

Va participar com a professor del curs de Doctorat en Turisme a la Universitat Antonio
de Nebrija – OMT –Hoyo de Manzanares (Madrid).

Va participar al seminari «Implantació de noves tecnologies en el sector turístic». Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

— Cristina Font i Companyó va participar en la cinquena trobada de la 1a fase del pro-
jecte Leonardo da Vinci de la Unió Europea, Developing Training Methodologies for Heritage ant
Sustainable Tourism, celebrada a Xipre el desembre de 2000.

Va coordinar el curs Planificació Turística, de l’Ajuntament de Ripoll, amb la col·labora-
ció de Ripollès Desenvolupament. Octubre 2000 - febrer 2001.

Va coordinar l’organització del Fòrum Virtual de Turisme amb l’Agència de Promoció
Turística de la Diputació de Barcelona i les escoles adscrites que imparteixen la Diplomatura de
Turisme de la província de Barcelona, com a membre representant de la Universitat de Vic. Octu-
bre 2000 - maig 2001.

— Josep Lluís Garcia va exposar el pósterWeighted inequalities and the shape of approach
regions als VI Encuentros de Análisis Real y Complejo. La Palma (Illes Canàries), del 26 al 30 d’abril
del 2001.

Va impartir la ponènciaNon-linear rearrangements on trees a la 2d Conference on Harmonic
Analysis and Partial Differentiaal Equations. Göteborg (Suècia) del 4 al 10 de juny del 2001.

— Miquel S. Genís va impartir classes de 5è curs de Dret a la Universidad do Minho,
Braga (Portugal), sobre «Tipologia de les Societats Mercantils a Espanya», del 12 al 17 de març, en
el marc del programa Sòcrates d’intercanvi de professors.

—Oriol Iglesias i Bedós va participar al curs «Innovació Tecnològica a l’entorn de les em-
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preses de turisme i oci», impartit a Tarragona i organitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona. Maig 2001.

— Jesús López va impartir la conferència «Del franquisme a la democràcia, les transfor-
macions econòmiques», al Centre d’Estudis Socials d’Osona, abril 2001.

— Joan Carles Martori va presentar la comunicació Classical models of urban population
density. The case of Barcelona Metropolitan Area al congrés 14th. Europeean Advanced Studies in Re-
gional Science. Groningen (Holanda) del 3 al 10 de juny del 2001.

— Sergi Massana i Mas va participar en el I Encuentro de Profesores de Geografía del Turis-
mo, Sant Feliu de Guíxols, 5 i 6 de febrer de 2001. Organitzat per l’Escola Oficial de Turisme de
Catalunya i la AGE (Asociación de Geógrafos Españoles).

Va participar a la jornada de Localret sobre «Promoció econòmica i societat del coneixe-
ment», celebrada a Manresa el febrer de 2001.

— Toni Mora va impartir la conferència «L’ús i la construcció d’indicadors en la gestió
pública. Sessió de postgrau en Economia i Gestió de la Hisenda Autonòmica i Local, UB, juny
2001.

Va impartir la conferència «L’ús i la construcció d’indicadors en la gestió pública». Pro-
grama de desenvolupament directiu per a alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. Esade, maig
2001.

Va impartir la ponència Indicadores de gestión, una iniciativa desde Catalunya al seminari
Gestión Pública de Gijón. Universidad de Oviedo.

Professor visitant a la Université de Franche-Comté (programa DEGI). Maig de 2001.
Redactor de la Comissió d’Economia del Pla Director per a la Societat de la Informació

de Vic.
Redactor dels diferents «Encuentros sobre indicadores de Gestión de servicios públicos

locales», organitzats pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, la Sindicatura de Comptes, la Dipu-
tació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer.

— Anna Palomo i Chinarro va participar en la cinquena trobada de la 1a fase del projecte
Leonardo da Vinci de la Unió Europea Developing Training Methodologies for Heritage and Sustai-
nable Tourism, celebrada a Xipre el desembre de 2000.

Va participar en el seminari «Desenvolupament Humà», organitzat per la Càtedra Unes-
co de la Universitat de Vic.

Va impartir una ponència a la jornada «Dona, dret i nous models de família», organitzada
per la FCJE de la Universitat de Vic. Desembre 2000.

Va impartir la ponència «La tutela jurídica del patrimoni històric, cultural i artístic» a les
IV Jornadas Nacionales de Investigación y Extensión en Estudios de Turismo. Universidad Nacional de
Misiones, Posadas, Argentina.

— Santi Ponce va impartir la conferència «El Club Patí Vic, 50 anys de hoquei a Vic». Sa-
la de la Columna de l’Ajuntament de Vic. 22 de setembre de 2000.

— Xavier Rambla va impartir la conferència «La política social a Espanya des de la transi-
ció». Centre d’Estudis Social d’Osona, abril 2001.
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— Josep M. Reniu i Vilamala va dirigir, juntament amb el Dr. Santi Ponce i Vivet, el curs
Del Franquisme a la Democràcia (1975-2000), corresponent a la 9a edició del cicle Les Ciències
Socials Avui, del Centre d’Estudis Socials d’Osona (CESO).

Va actuar com a ponent en el V Congrés de la Asociación Española de Ciencia Política y
de la Administración, de Santa Cruz de Tenerife, amb la ponènciaWho will pay the bill? Costs and
benefits of forming government in Sapain 1977-2000, conjuntament amb el Dr. Torbjörn Bergman
de la Universitat d’Umea, Suècia.

— Josep Terradellas va impartir la conferència Una propuesta para el cambio territorial: el
ejemplo de la comarca de Osona Figaredo (Astúries), Universidad de Oviedo, 9 de febrer de 2001.

Va impartir la conferència «La planificació estratègica territorial. Elements a considerar»,
al Consell Comarcal de la Cerdanya. Puigcerdà, 9 de març de 2001.

«El plantejament estratègic comarcal». Cloenda del curs del programa de Doctorat en
Planejament Territorial i Desenvolupament Regional del Departament de Geografia Física i Anàli-
si Regional de la UB. Barcelona, 7 de juny de 2001.

Va impartir la ponència «Mobilitat i deslocalització: una societat canviat», al 2n Congrès
de Municipis de Catalunya. 16 de juny de 2001.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Recerca

— Consol Blanch participa com a responsable del subprojecte «Control de l’esgotament
del sòl i de la composició del conreu en les parcel·les d’agricultura experimental», del Projecte
DGICYT PB-98-1241 «Arqueologia experimental: utillatges i tècniques relacionades amb l’agri-
cultura en l’Edat Mitjana». Investigadora principal Dra. Imma Ollich, UB. Hi col·laboren els pro-
fessors Joaquim Espona i Ester Vinyeta (1999-2002)

— Consol Blanch participa com a responsable del subprojecte: «Identificació dels àcids
grassos del teixit adipós de porc», del grup de recerca intern de la UV sobre «Clonació de la Lipasa
de Porc». Investigador principal: Dr. Josep M. Serrat. (1999-2002). Hi han col·laborat els estu-
diants Marc Bonany, Olga Codina i Sílvia Roura.

— Consol Blanch i Guerau Arisa han col·laborat en l’estudi dels compostos orgànics
volàtils en aire de la ciutat Vic, dins d’un projecte més ampli coordinat per Xavier Guardino i M.
Gràcia Rossell de l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball del Centre Nacional de Condicions
del Treball de Barcelona.

Activitats del Grup de Sensors:

— El Grup de Sensors ha organitzat la 5a Trobada Transfronterera sobre Sensors i Bio-
sensors al Palau Bojons de la Universitat de Vic el 21 i 22 de setembre de 2000.
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— Antoni Surinyach i l’estudiant David Aranda han presentat el pòster «Sistema auto-
matitzat d’instrumentació pel calibratge de sensors FET sensibles a ions (ISFET)», a la 5a Trobada
Transfronterera sobre Sensors i Biosensors a Vic el 21 i 22 de setembre de 2000.

— Lídia Raventós i Manel del Valle (professor de la UAB) han dirigit el treball de fi de
carrera de l’estudiant Laura Molina «Introducció als sensors potenciomètrics: mesura de nitrats en
salmorres», en el qual ha fabricat i calibrat sensors potenciomètrics de nitrats i els ha utilitzat per
detectar nitrats en salmorres sintètiques.

Activitats del Grup de Processament de Senyal:

—El grup de Processament de Senyal participa en el programa europeu COST 277Non-
linear Speech Processing, juntament amb altres grups de recerca europeus. Així mateix, juntament
amb altres universitats catalanes, ha sol·licitat crear una Xarxa Temàtica per poder liderar el projec-
te COST 277, i ha tramitat les ajudes per dur a terme una acció integrada amb l’Institut National
Polytechnique de Grenoble.

— Jordi Solé i Casals ha fet una estada d’investigació al Laboratoire des Images et Sig-
naux (LIS) de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) durant 4 setmanes, del 27
d’agost al 22 de setembre de 2000, on ha treballat amb el grup de separació de fonts amb una beca
del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

— Enric López i Carles Sans han dirigit el treball de fi de carrera d’Albert Ausiró «Siste-
ma de control basat en comunicacions mòbils», en el qual es dissenya una aplicació de control de
reguladors que es basa en l’enviament i la recepció de missatges SMS. El treball s’ha realitzat en
col·laboració amb una empresa interessada en la seva comercialització.

Conferències i activitats congressuals

— Consol Blanch va impartir la conferència «Activitats Humanes i Sostenibilitat», en el
Curs de Formació d’Adults organitzat per l’Associació Cultural Oratge de Vic. Hotel d’Entitats de
Vic, 4 de novembre de 2000.

«Activitats humanes, contaminació i sostenibilitat» a les Jornades Internacionals de Debat
sobre Desenvolupament Humà, organitzades per la Càtedra UNESCO Universitat de Vic-Univer-
sidad de La Habana «Desarrollo Humano Sostenible». Vic, 8-10 de febrero de 2001. Ponència oral
i comunicació-pòster.

«Consideracions sobre les característiques fisicoquímiques i sensorials de la Tuber melanos-
porum». Jornada dedicada a la tòfona. Acadèmia del Gust del Fòrum Gastronòmic. Vic, 19-22 de
febrer de 2001. Ponència convidada.

«Realització d’un tast de consumidors de tòfona Tuber melanosporum i avaluació dels per-
fils olfactogustatiu i de textura». Tast organitzat amb els assistents al Fòrum i avaluació estadística
dels resultats. Jornada dedicada a la tòfona. Acadèmia del Gust del Fòrum Gastronòmic. Vic, 19-
22 de febrer de 2001.
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Determination of Carbendazim levels in Grapes and Wine by Liquid Chromatography, en el
XXX Scientific International Meeting of the Group of Chromatography and Related Techniques.
SECyTA-GTA. València, 18-20 d’abril de 2001.

— M. Caballeria; A. Falqués; G. Coco i D. Huntley A morphodynamic mechanism for
transverse bars in the nearshore. Exposició oral. 4th International Conference on Coastal Dynamics
2001. Lund (Suècia). 11-14/06/01.

— A. Falqués; M. Caballeria; F. Ribas i A. Montoto Dinámica de las barras sedimentarias
en la zona de rompientes y procesos de auto-organización. Exposició oral. VI Jornadas Españolas de
Ingeniería de Puertos y Costas. Palma de Mallorca. 17 i 18/05/01.

— A. Falqués; M. Caballeria, G. Coco i D. Huntley Nonlinear dynamics of nearshore cres-
centic and transverse sand bars. Exposició oral. XXVI European Geophysical Society General As-
sembly. Niça (França). 26-30/03/01.

— G. Coco; B.T. Werner; A. Falqués i M. Caballeria Comparison of two models for cres-
centic sand bars. Exposició oral. AGU Fall Meeting. San Francisco (USA). Del 15 al 19/12/00.

— C. Borralleras i A. Rubio A monotonic higher-order semantic path ordering. Exposició
oral. Fifth International Workshop on Termination. Utrecht (The Nederlands). 20 i 21/05/01.

— M. Corbera i J. Llibre Invariant cylinders for the elliptic Sitnikov problem. Exposició
oral. Hamiltonian Systems and Celestial Mechanics 2001. Guanajuato (Mèxic). Del 19 al
24/03/01.

— V. Buldygin; F. Utzet i V. Zaiats. Asymptotic normality of cross-correlogram estimates of
the response function. Conferència convidada. Statistique Asymptotique des Processus Stochasti-
ques III. Le Mans (França). 7 i 8/12/2000.

— V. Buldygin; F. Utzet i V. Zaiats Applications of techniques related to the integrals invol-
ving a cyclic product of kernels to the statistics of stochastic processes. Exposició oral. V Congreso Gale-
go de Estatística e Investigación de Operacións. El Ferrol. 12-14/09/2001.

— E. Monte; J. Solé-Casals; J.A. Fiz i N. Sopena The feature selection and importance of
each feature for the diagnosis of the community acquired legionella pneumonia. International Work-
Conference on Artificial and Natural Neural Networks, IWANN’2001. Granada. 13-15/06/2001.

— J. Solé-Casals; C.G. Puntonet i I. Rojas. Simulated Annealing, High-Order Statistics
and Mutual Information for Separation of Sources. XVI Simposium de la Unión Científica Interna-
cional de Radio URSI’2001. Universidad Europea de Madrid. 19-21/09/2001.

— M. Calle i G. Gómez. Modelos de regresión con censura en los covariantes. VIII Confe-
rencia Española de Biometría, Pamplona. 28-30 de març de 2001.

— J. Tirado; M. Serra; A. Portero; Q. Saiz; L. Ribas i J. Carrabina. Rapid Prototyping
Platform for Reactive Systems with a POLIS-based HW-SW Co-design Approach. Exposició oral. In-
ternational Workshop on IP-Based Synthesis and SOC Desisgn. Grenoble (França). 14 i
15/12/00.

— M. Serra; J. Tirado; A. Portero; Q. Saiz; L. Ribas i J. Carrabina. Co-design for rapid
prototyping of embedded systems based on reconfigurable platforms. Exposició oral. Design of Hard-
ware/Software Embedded Systems. Servicio de Publicaciones. Santander (Cantàbria). 2-6/7/01.
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—C. Casas i J. M. Ninot. Relació entre les característiques dels sòls i la composició florística
de les pastures de la Plana de Vic. Pòster. VI Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-Cantà-
brica. Barruera. Vall de Boí. 5-7/7/01.

— C. Casas i J. M. Ninot.Water Regime in a Transition from Mediterranean to Centroeu-
pean Pastures. Pòster. 44th IAVS Symposium: Vegetation and Ecosystem Functions. Freising-
Weihenstephan, Munich (Alemanya). 29/7/01-4/8/01.

— M. Calle va impartir el seminari «L’anàlisi de seqüències biològiques mitjançant els
models de Markov ocults» dins els seminaris del grup de recerca en Modelització de Sistemes
Biològics de la UV el 5 de juny de 2001, i va assistir al cursMixed Models for the Analysis of Longitu-
dinal Data, organitzat pel Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona. 7 i 8 de
juny de 2001.

— Josep M. Serrat va impartir la sèrie de quatre seminaris «Estructura i funció dels àcids
nucleics i les proteïnes» dins els seminaris del grup de recerca en Modelització de Sistemes Biolò-
gics de la UV els dies 13 i 27 de març, 17 i 24 d’abril de 2001

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Recerca

Al llarg del curs 2000-2001 els grups de recerca de Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació de la Universitat de Vic que ja existien durant el curs passat s’han mantin-
gut i, a més a més, se n’hi ha afegit un altre sobre Pedagogia interactiva. D’aquesta manera es pot
destacar que, a banda dels interessos particulars de recerca del professorat de la Facultat, es van de-
finint les següents línies de recerca:

- Història de les traduccions i de l’edició a Catalunya
- Traducció audiovisual
- Traducció i gènere
- Pedagogia de la traducció

— Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya contemporània
Investigador principal: Dr. Manel Llanas
Membres: Dra. Lluïsa Cotoner, Prof. Sergi Domínguez, Dra. Maria González, Dr. Ma-

nuel Llanas, Dr. Ramon Pinyol, Dra. Xus Ugarte, Dra. Pilar Godayol
El grup de recerca Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya contemporània ha de-

senvolupat aquest curs una activitat intensa: per començar, als seus integrants inicials (Lluïsa Coto-
ner, Sergi Domínguez, Maria González, Manuel Llanas, Ramon Pinyol i Xus Ugarte) s’hi ha afegit
formalment Pilar Godayol, que des del principi hi ha col·laborat molt estretament.

El mes de desembre de 2000 el grup ha rebut el reconeixement com a grup competitiu
per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia dins la convocatòria del programa de Promoció Ge-
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neral del Coneixement. És la primera vegada que a la Universitat de Vic un grup de recerca rep un
reconeixement semblant, que en aquest cas comporta, entre altres coses, un ajut trianual de dos mi-
lions i mig de pessetes.

La part d’aquest ajut corresponent a l’any en curs, sumada a l’assignació pressupostària
prèvia de la Comissió de Recerca de la Universitat de Vic, s’ha començat a invertir en equipament
informàtic, en la subvenció de despeses fetes pels integrants del grup per participar en congressos
relacionats amb la matèria d’estudi, en l’adquisició de material bibliogràfic i, sobretot, en la retri-
bució d’estudiants de doctorat que, encarregats de la realització de tasques concretes, es convertei-
xen en becaris vinculats al grup, que contribueix així a formar-los.

Amb aquest propòsit, tres components del grup (Manuel Llanas, Ramon Pinyol i Xus
Ugarte) han impartit un curs de doctorat de tres crèdits, en el qual els estudiants matriculats han
pogut conèixer de primera mà la metodologia i els objectius del grup i optar, o no, per integrar-s’hi.
No es tracta sinó de la materialització d’un dels principis que vertebra el grup: la imprescindible
vinculació entre els programes de doctorat i els grups de recerca. En aquest sentit, a hores d’ara el
grup compta amb un nucli d’estudiants disposat a dur a terme el treball de recerca de doctorat dins
l’àmbit d’estudi propi.

Dues components del grup, han fet contribucions en congressos universitaris forans: Ma-
ria González a la Universitat de Reading (Gran Bretanya) i Pilar Godayol a la Universitat Rovira i
Virgili.

El grup s’ha responsabilitzat de l’organització de les V Jornades de Traducció, que han
tingut lloc a la Facultat el 26 i el 27 d’abril. El comitè organitzador, format per Pilar Godayol, Ma-
ria González, Manuel Llanas, Ronald Puppo (amb aportacions decisives) i Xus Ugarte havia deci-
dit, previ acord amb els restants membres del grup, dedicar l’edició d’enguany a Traducció i edició a
Catalunya, ahir i avui, amb la qual cosa prenia un vessant històric que sintonitzava de ple amb els
interessos propis. Així, Lluïsa Cotoner, Manuel Llanas, Ramon Pinyol i Xus Ugarte hi han fet
aportacions en el marc de taules rodones.

Per acabar, el grup fa actives gestions perquè el Gremi d’Editors de Catalunya, en conveni
amb la Universitat de Vic, patrocini l’elaboració d’una panoràmica de l’edició catalana, un projecte
a mitjà termini que per força ha d’implicar la col·laboració d’estudiants interessats, singularment
de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació.

— Comunicació i traducció audiovisual (GRAV)
Investigadora principal: Dra. Eva Espasa
Membres: Dra. Francesca Bartrina (Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-

mentació de la Universitat de Vic), Prof. Maica Bernal (FCHTD i Facultat d’Educació), Dr. Mar-
cos Cánovas (FCHTD), Prof. Montserrat Corrius (Escola d’Idiomes), Dra. Eva Espasa (FCHTD),
Prof. Àngels Galan (Escola Politècnica Superior), Prof. Miquel Pérez (Facultat d’Educació), Prof.
Richard Samson (FCHTD), Dr. Patrick Zabalbeascoa (Universitat Pompeu Fabra), amb l’assesso-
rament de Josep M. Roma, cap del Servei d’Audiovisuals de la Universitat de Vic

El Grup de Recerca Audiovisual (GRAV) es proposa investigar, dins d’un marc interdisci-
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plinari, la interrelació entre la comunicació i la traducció audiovisuals, i es compromet a integrar
els resultats de la recerca a la docència dins de la Universitat de Vic. El finançament del grup ha es-
tat cobert mitjançant els ajuts de la Universitat de Vic, que es destinen a fons vídeo i bibliogràfic, i
de la Generalitat de Catalunya, programa PIR 99: tres milions de pessetes per a infraestructura de
recerca (DOGC 3074 de 9/2/2000).

Al llarg del curs 2000-2001 les activitats del grup han estat diverses:
- Docència del curs de doctorat emmarcat en el Programa de Doctorat Metodologia i

Anàlisi de la Traducció: «Perspectives de recerca sobre traducció audiovisual».
- Preparació del monogràfic sobre comunicació i traducció audiovisual. Aquest monogrà-

fic consta d’apartats sobre: llenguatge audiovisual i noves tecnologies, models discursius per a la co-
municació audiovisual, cultura i ideologia en doblatge i subtitulació, models pedagògics per a la
comunicació i la traducció audiovisual, recursos informàtics i documentals.

- Desenvolupament del Centre de Recursos Audiovisuals.
- Preparació d’una pàgina web informativa sobre el GRAV, amb vincles amb la pàgina del

SETAM (Seminari de Traducció Audiovisual i Multimèdia) de l’Institut Joan Lluís Vives, i amb les
pàgines dels diversos SAV (Serveis d’Audiovisuals) de les universitats d’Alacant, desembre 2000;
Barcelona, abril 2001; Copenhaguen, setembre 2001).

- Redacció de capítols d’un llibre sobre pedagogia de la traducció audiovisual i noves tec-
nologies.

- Direcció de memòries de traducció de quart curs relacionades amb la traducció audiovi-
sual. S’ha de destacar l’aplicació de unes fitxes d’anàlisi de textos fílmics elaborades pel GRAV que
han fet possible incidir en la investigació sobre un mètode d’anàlisi dels textos audiovisuals.

- Difusió dels resultats de la recerca en congressos i cursos.

— Pedagogia interactiva
Investigadora principal: Dra. Lucrecia Keim
Membres: Dra. Maria González-Davies, Dra. Lucrecia Keim, Prof. Richard Samson i

Prof. Sheila Waldeck
El grup de recerca Pedagogia Interactiva s’ha constituït com a Grup de Recerca de la Uni-

versitat de Vic en la convocatòria de novembre 2000. Per al curs 2000-2001 el grup ha presentat el
projecte Didàctica de la sensibilització cultural a la classe de traducció i de llengües estrangeres amb el
suport de les noves tecnologies, que comprèn els següents subprojectes: «La recepció del lectorat in-
fantil de les traduccions de contes de fades transgressors segons estratègies d’anostrament o estran-
geritzants» (Maria González), «Sensibilització per marques culturals en un text literari en llengua
alemanya» (Lucrecia Keim), «La detecció d’anomalies extralingüístiques en textos de llengua A
(materna) i B (estrangera) per estudiants de traducció» (Richard Samson) i «L’ús d’eines informàti-
ques com a instrument que afavoreix la sensibilització cultural dins el marc d’un aprenentatge
autònom a la classe de llengua estrangera» (Sheila Waldeck).

Durant aquest curs, el grup ha rebut de la Universitat de Vic un ajut a la recerca que ha
destinat a crear un fons bibliogràfic sobre la temàtica del grup i a possibilitar que es portés a terme
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la part empírica dels subprojectes. El març de 2001 el grup va demanat un segon ajut a la Universi-
tat de Vic per tal d’acabar el projecte i difondre els resultats.

Les doctores Maria González i Lucrecia Keim han impartit el curs de doctorat «Pedagogia
de la traducció i didàctica de llengües estrangeres en la formació de traductors: cap a una metodo-
logia interactiva». D’aquesta forma es vol contribuir a la visibilització de les línies de recerca de la
Facultat i a establir una interrelació més directa entre la recerca i el programa de doctorat.

En el marc del projecte, la Dra. Maria González va presentar la ponència plenària al
APAC-ELT Convention 2001 (Universitat de Barcelona, 1-3 març) amb el títol: Translation in Fo-
reign Language Learning: Sleeping with the Enemy? i la comunicació Children’s Literature in Transla-
tion: Visions of Wonderland al congrés National Cultural Identity in Children’s Literature and Media
Conference (University of Reading, 5 al 8 d’abril). La Dra. Lucrecia Keim presentarà la comunica-
ció Interkulturelle Sensibilisierung im Rahmen der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung al congrés
de traducció LICTRA VII que se celebrarà a Leipzig a l’octubre d’aquest any.

—Dona i escriptura a Catalunya (1890-1975)
Investigadora principal: Dra. Neus Carbonell
Membres: Dra. Neus Carbonell, Dra. Francesca Bartrina, Dra. Pilar Godayol, Dra. Eva

Espasa

Activitats congressuals

— Joan-Isidre Badell
Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació a la videocon-

ferència sobre Internet amb el professor Manuel Castells, de la Universitat de Califòrnia, Berkeley.
Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Dia 30 d’octubre de 2000.

Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació al seminari Les
Telecomunicacions: Formació i futur. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Dia 30 de novembre
de 2000.

Imparteix el curs Biblioteques escolars i documentació educativa. Facultat de Ciències
Humanes, Traducció i Documentació, de desembre de 2000 a març de 2001.

Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació a la presentació
del projecte europeu EICSTES al Kick-off Meeting: The markets for electronic information services in
the Economic European Area. Institut d’Estadística de Catalunya. Barcelona. Dia 19 de gener de
2001.

Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació al Curs de mar-
keting de serveis públics i unitats d’informació. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes
de Catalunya. Barcelona. Del 29 al 31 de gener de 2001.

Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació al seminari Es-
tratègies i recursos docents en BiD: una mirada a Europa. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Docu-
mentalistes de Catalunya, Grup de treball de docència i recerca. Barcelona, 5 de febrer de 2001.
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Imparteix la conferència Recursos electrónicos para la traducción, durant l’estada a la Uni-
versity of Birmingham, en el marc del programa Sòcrates. Dia 7 de juny de 2001.

— Francesca Bartrina i Martí
És membre del comitè organitzador del I Congreso internacional de mujeres y textualidad:

perversas y divinas. Universitat Autònoma de Barcelona. Del 16 al 19 d’octubre de 2000.
Presenta i modera la conferència plenària de Shirley Mangini, de la California State Uni-

versity, al I Congreso internacional de mujeres y textualidad: perversas y divinas. Universitat Autòno-
ma de Barcelona, 16 d’octubre de 2000.

Modera la taula rodona Reflexiones entorno al reflejo: diálogos finiseculares al I Congreso in-
ternacional de mujeres y textualidad: perversas y divinas. Universitat Autònoma de Barcelona, 17
d’octubre de 2000.

Presenta la comunicació Otredad y fin de milenio: la irrupción de la otra según Kieslowski,
Espido Freire y Carme Riera, al I Congreso internacional de mujeres y textualidad: perversas y divinas.
Universitat Autònoma de Barcelona, 18 d’octubre de 2000.

Presenta la comunicació «Viatge i alteritat: la màscara de la identitat a «Joc de mirades» i
«Cap al cel obert»» a la Trobada internacional d’especialistes en l’obra narrativa de Carme Riera.
Sala d’actes de la Residència d’Investigadors. Barcelona, 8 de novembre de 2000.

Imparteix la conferència «Dramaturgues catalanes del segle XX: la teatralitat de la veu
pròpia», a Veus de dones: escriptores catalanes contemporànies, organitzat per la Universitat d’Alacant
i l’Assemblea de Dones d’Alacant, 29 de novembre de 2000.

Imparteix la conferència Perspectivas de investigación en traducción audiovisual a les II Jor-
nadas de doblaje y subtitulado. Universitat d’Alacant, 30 de novembre de 2000.

Imparteix, amb Eva Espasa i Jordi Sala, el curs La traducció dalt de l’escenari. Associació
de Traductors i Intèrprets de Catalunya. Barcelona, 2 de desembre de 2000.

Porta a terme un viatge de recerca a la Gran Bretanya: Shakespeare Institute (Stratford-
upon-Avon) i British Library (Londres). Del 6 a l’11 de desembre de 2000.

És membre del tribunal del treball de recerca d’Anna M. Espachs El fenómeono de la corte-
sía y sus dimensiones formales y funcionales en la subtitulación de «Todo sobre mi madre». Facultat de
Ciències Humanes Traducció i Documentació, 21 de desembre de 2001.

—Marcos Cánovas i Méndez
És membre del tribunal del Treball de recerca d’Angel Tortadès «L’ensenyament per tas-

ques: programació d’una assignatura de traducció de l’alemany». Facultat de Ciències Humanes
Traducció i Documentació, 6 de novembre de 2001.

— Eusebi Coromina i Pou
Presideix la taula rodona de l’àrea d’humanitats i ciències socials de les V Jornades de Tra-

ducció a Vic, amb el tema «Editorials i traduccions a Catalunya», ahir i avui debatut per Anna
Lluch, Ramon Lladó i Montserrat Vancells. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documen-
tació, 26 d’abril de 2001.

Coordina i imparteix classes al curs Introducció a la correcció i a l’edició de textos en ca-
talà. Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic. Del 2 al 13 de juliol de 2001.
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—Lluïsa Cotoner i Cerdó
Presenta la ponènciaUn grupo cosmopolita: los poetas de los 50 traductores en el curs El gru-

po poético de los 50, cincuenta años después. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander.
Del 4 al 8 de setembre de 2000.

Modera les comunicacions Mujer tenía que ser: esos personajes femeninos i Esa otra que soy
yo: la alteridad en el discurso identitario al I Congreso Internacional de Mujeres y Textualidad.. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 16 i 18 d’octubre de 2000.

Coordina la Trobada internacional d’especialistes en l’obra narrativa de Carme Riera, 25
anys després de la publicació de «Te deix, amor, la mar com a penyora» i hi presenta la ponència Las
autotraducciones al castellano de Carme Riera, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 7 i 8 de no-
vembre de 2000.

És membre del Jurat del III Premi de Traducció Ángel Crespo, convocat per l’ACEC i pa-
trocinat per CEDRO i el Gremi d’Editors de Catalunya. Novembre de 2000.

Presenta la comunicació La Biblioteca «Arte y Letras», una primera aproximación a les V
Jornades de Traducció: Traducció i Edició a Catalunya. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació, 26 i 27 d’abril de 2001.

Presenta el llibre Veus xicanes traduït per Pilar Godayol. Vic, 31 de maig de 2001.
Imparteix classes al Vic Summer Translation Program. Facultat de Ciències Humanes, Tra-

ducció i Documentació. De l’11 al 30 de juny de 2001.
Coordina i imparteix classes al Curs sobre Edició i Correcció de Textos en Castellà. Uni-

versitat d’Estiu de la Universitat de Vic. Del 25 de juny al 3 de juliol de 2001.
— Sergi Domínguez i Tarragona
Imparteix, amb Àngel Tortadès, classes de traducció i d’interpretació espanyol-alemany a

la Universitat de Magdeburg, en el marc del programa Sòcrates. Del 14 al 16 de maig de 2001.
— Eva Espasa i Borràs
És vocal tercera del tribunal de la tesi doctoral de Pilar Ezpeleta El análisis del texto dra-

mático para la traducción: el caso de Shakespeare. Universitat de València, 21 de juliol de 2000.
Presenta la comunicació Laberintos y partituras: metaforizaciones de la traducción teatral y

audiovisual en el congrés internacional Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus
aplicaciones. Universitat de Salamanca. Del 16 al 18 de novembre de 2000.

Presenta la comunicació «Traduir com a feminista» a la taula rodona Gènere i Traducció.
Centre Dona i Literatura. Universitat de Barcelona, 11 de desembre de 2000.

Imparteix, amb Francesca Bartrina i Jordi Sala, el curs La Traducció Dalt de l’Escenari.
Associació de Traductors i Intèrprets de Catalunya. Barcelona, 13 de desembre de 2000.

És secretària del tribunal del treball d’investigació d’Anna M. Epachs El fenómeno de la
cortesía y sus dimensiones formales y funcionales en la subtitulación de «Todo sobre mi madre». Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, 21 de desembre de 2000.

— Pilar Godayol i Nogué
Assisteix al seminari sobre Desenvolupament Humà, a càrrec del Dr. Jordi de Cambra.

Càtedra Unesco. Universitat de Vic. Del 12 al 21 de setembre de 2000.
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Presenta la comunicació «Mary Kingsley i Aurora Bertrana: gènere, literatura i trànsit
cultural» al I Congreso Internacional Mujer y Textualidad. Universitat Autònoma de Barcelona, 17
d’octubre de 2000.

Modera la taula rodona Atravesadas: interculturalidad y mestizaje, al I Congreso Internacio-
nal Mujer y Textualidad.Universitat Autònoma de Barcelona, 19 d’octubre de 2000.

És membre del tribunal del treball d’investigació d’Anna Piella «La llengua de l’enemic
com a llengua pròpìa: cultures translatives del paisatge indígena nord-americà». Facultat de Cièn-
cies Humanes, Traducció i Documentació, 31 d’octubre de 2000.

Presenta la comunicació Traducir Derrida: la seducción del entre al Congrés internacional
Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones. Departament de Traducció
de la Universitat de Salamanca, 17 de novembre de 2000.

Presenta la comunicació «Traduir literatura xicana al català» dins una taula rodona sobre
traducció literària. Departament de Llengües Romàniques de la Universitat de Barcelona, 11 de
desembre de 2000.

Pronuncia la ponència The pedagogy of desire in translation, en el marc del programa Sò-
crates d’intercanvi de professorat. Universitat de Cardiff, 15 de febrer de 2001.

Presenta la comunicació «Maria Aurèlia Capmany, traductora» dins al Col·loqui Interna-
cional Maria Aurèlia Capmany. Universitat Rovira i Virgili, 5 d’abril de 2001.

Imparteix un taller sobre literatura xicana a l’IES Vic, 23 d’abril de 2001.

Coordina, amb Maria González, Manuel Llanas, Ronald Puppo i Xus Ugarte les V Jorna-
des de Traducció a Vic: Edició i traducció a Catalunya, ahir i avui. Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació, 26 i 27 d’abril de 2001.

És membre del tribunal del treball d’investigació d’Inna Kozlova La especialización del
traductor en el campo del comercio exterior: la correspondencia comercial. Facultat de Traducció i d’In-
terpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2 de maig de 2001.

Pronuncia la ponència Translating chicana literature: notes on Cisneros’ work into Spanish
and Catalan. Facultat de Traducció de la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 14 de
maig de 2001.

Pronuncia la ponència Traducir Derrida al inglés. Facultat de Traducció de la Universida-
de Estadual de Campinas, Sao Paulo, 21 de maig de 2001.

Imparteix dos seminaris doctorals sobre «Gènere i traducció» i «Desconstrucció i traduc-
ció» a la Facultat de Traducció de la Universidade Estadual de Campinas, Sao Paulo. Del 21 al 23
de maig de 2001.

Presenta la comunicació The pedagogy of desire: painting, textuality, translation al II Con-
gresso Ibero-americano de Traduçao e Interpretaçao. Centro Universitário Ibero-americano de Sao
Paulo, 16 de maig de 2001.

Imparteix un taller de Traducció de Textos Jurídics al Departament de Traducció i Co-
municació de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, 4 de juny.

És membre del tribunal del treball d’investigació de Luz M. Lepe Lira Transitando por la
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banda de Moebiüs: una aproximación comparatista a los cantos de las mujeres canelos. Departament
de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona, 22 de juny de 2001.

—Maria González i Davies
Presenta la ponència Undergraduate and Postgraduate Translation Degrees: Aims and Ex-

pectations, i participa a la taula rodona Round table on the relationship between language teaching and
training in translation, a la International Round Table on Translation as an Undergraduate Degree.
Universitat de Middlesex, 15 i 16 de setembre de 2000.

Organitza el seminari Empowering the translation student, impartit pel Dr. Don Kiraly, de
la Universitat de Germesheim. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Dies 9 i
10 d’octubre de 2000.

Presenta la ponència plenària Translation in Foreign Language Learning: Sleeping with the
Enemy?, al Congrés APAC-ELT Convention 2001. Universitat de Barcelona. De l’1 al 3 de març de
2001.

Presenta la comunicació Children’s Literature in Translation: Visions of Wonderland, al
Congrés National and Cultural Identity in Children’s Literature and Media. Universitat de Reading.
Del 5 al 8 d’abril de 2001.

Coordina, juntament amb Pilar Godayol, Manuel Llanas, Ronald Puppo i Xus Ugarte,
les V Jornades de Traducció a Vic: Edició i traducció a Catalunya, ahir i avui. Facultat de Ciències
Humanes, Traducció i Documentació. Dies 26 i 27 d’abril de 2001.

Presenta la comunicació Children’s Literature in Translation: Visions of Wonderland al Na-
tional Cutltural Identity in Children’s Literature and Media Conference, University of Reading, 6
d’abril de 2001.

Imparteix el curs Translation strategies and techniques al Vic Summer Translation Program.
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. De l’11 al 29 de juny de 2001.

Imparteix la sessió de treball «Què és traduir? Aproximació pràctica a la traducció» dirigi-
da a alumnes de batxillerat interessats en els estudis de Traducció i Interpretació. Facultat de Cièn-
cies Humanes, Traducció i Documentació, 18 de juny de 2001.

Coordina i imparteix el seminari La Traducció a la classe de llengua estrangera, dirigit a
professors d’ensenyament secundari. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació,
25 de juny de 2001.

Imparteix la sessió de treball «La traducció a la classe de català com a llengua estrangera» a
les XV Jornades Internacionals per a Professors de Català. Direcció General de Política Lingüística
del Departament de Cultura, Direcció General d’Universitats del Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació de la Generalitat, Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic. Dia
17 de juliol de 2001.

Codirigeix la quarta edició del programa de doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traduc-
ció. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, bienni 2000-2002.

És membre de la xarxa temàtica Teoria, Història i Ús Educatiu de la Literatura Infantil i
Juvenil, que coordina la Dra. Teresa Colomer. Universitat de Barcelona.
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—Teresa Julio i Giménez
Presenta la ponència La metateatralidad como recurso dramático en «Casarse por vengarse» a

les XVIII Jornadas de Teatro Clásico de Almería. Almería. Del 16 al 18 de març de 2001.
— Lucrecia Keim Cubas
Presideix el tribunal del Treball de recerca d’Àngel Tortadès «L’ensenyament per tasques:

programació d’una assignatura de traducció de l’alemany a l’espanyol». Facultat de Ciències Hu-
manes, Traducció i Documentació. Dia 6 de novembre de 2001.

Imparteix la sessió Fremdsprachenerwerbs-Theorien (Teories de l’adquisició de llengües es-
trangeres) al curs de postgrau Didàctica de l’Alemany com a Llengua Estrangera. Institut de Cièn-
cies de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat de
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 17 de novembre de 2000.

Imparteix les sessions Fehler und Fehlerdidaktik (L’error i la seva didàctica) al curs de post-
grau Didàctica de l’Alemany com a Llengua Estrangera. Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Univer-
sitat Pompeu Fabra. Barcelona, 10 i 11 de juliol de 2001.

Coordina el grup de recerca «Pedagogia Interactiva» de la Universitat de Vic.
Organitza i presenta les conferències d’Andrés Sánchez Pascual i Cristoph Anton a la

FCHTD. Dies 26 i 28 de març de 2001.
Col·labora amb l’Escola d’Idiomes de la Universitat de Vic en l’organització de l’exposició

Heinrich Heine i de la conferència inaugural a càrrec del Dr. Jordi Jané. Dia 10 de maig de 2001.
—Manuel Llanas i Pont
Coordina, juntament amb Pilar Godayol, Maria González, Ronald Puppo i Xus Ugarte,

les V Jornades de Traducció a Vic: Edició i traducció a Catalunya, ahir i avui, i hi presenta la comu-
nicació «Notes sobre l’editorial Maucci i les seves traduccions», Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació. Dies 26 i 27 d’abril de 2001.

És membre del tribunal de la tesi doctoral d’Eusebi Coromina L’article personal en català.
Marca d’oralitat en l’escriptura. Universitat Autònoma de Barcelona, 18 de juny de 2001.

Imparteix, amb Ramon Pinyol i Xus Ugarte, el Seminari de Traducció i Recepció Literà-
ria a Catalunya, que forma part del programa de doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traducció de
la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.

És investigador principal del grup de recerca sobre «Editorials, traduccions i traductors
en la Catalunya contemporània». Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la
UV.

És membre de la Comissió de Doctorat de la Universitat de Vic.
Representa la Universitat de Vic a la Comissió Permanent del Comitè Científic de la Bi-

blioteca Joan Lluís Vives.
— Irene Llop i Jordana
Presenta la ponència «Les relacions entre les comunitats jueves de Vic i Girona (s. XIV)»

al I Congrés d’Història de Girona: Girona, 2000 anys d’història. Institut d’Estudis Gironins. Dies
30 de novembre i 1 de desembre de 2000.
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Imparteix el curs sobre Organització i Gestió d’Arxius Administratius. Fundació Univer-
sitària del Bages. Manresa. Del 19 al 28 de febrer de 2001.

—Dolors Moreno i Alcalde
Representa la Facultat a les XXI Jornades Pedagògiques sobre l’Ensenyament del Francès

a Espanya. Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona. Del 7 al 9 de
setembre de 2001.

Presenta la comunicacióQuelques problèmes liés à la traduction de textes comiques a les XXI
Jornades Pedagògiques sobre l’Ensenyament del Francès a Espanya. Institut de Ciències de l’Edu-
cació, Universitat Autònoma de Barcelona, 8 de setembre de 2001.

— Víctor Obiols i Llandrich
És poeta convidat, representant de Catalunya a instàncies de la Institució de la Lletres

Catalanes, al 18è Festival Internacional de Poesia de Trois-Rivières. Quebec. Octubre de 2001.
— Ramon Pinyol i Torrents
És vocal del jurat del Premi Valentí Almirall de la Generalitat de Catalunya. Convocatòria

de 2000.
Imparteix, amb Manuel Llanas i Xus Ugarte, el Seminari de traducció i recepció literària a

Catalunya, que forma part del programa de doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traducció de la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Curs 2000-01.

— Ronald Puppo i Bunds
Presenta la comunicació «El futbol americà com a símbol de la política expansionista dels

Estats Units», al V Col·loquis de Vic: la Política. Consell Comarcal d’Osona, 7 d’octubre de 2000.
Dirigeix el treball de recerca d’Anna Piella i Castells «La llengua de l’enemic com a llen-

gua pròpia: cultures translatives al paisatge indígena nord-americà». Facultat de Ciències Huma-
nes, Traducció i Documentació, 31 d’octubre de 2001.

Presenta la comunicació «Traduir Canigó» a l’Annual Anglo-Catalan Society Conference.
Universitat Autònoma de Barcelona. Dia 15 de desembre de 2000.

Coordina, juntament amb Pilar Godayol, Maria González, Manuel Llanas i Xus Ugarte
les V Jornades de Traducció a Vic: Edició i traducció a Catalunya, ahir i avui. Facultat de Ciències
Humanes, Traducció i Documentació, 26 i 27 d’abril de 2001.

Imparteix l’assignatura Colonialisme i Postcolonialisme a la 4a edició del programa de
doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traducció. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-
mentació.

Coordina els English Speaking Board Assessments: Advanced Level 3 per a estudiants de
quart curs d’Interpretació, i Intermediate Level 3 per a estudiants de segon curs de Traducció i In-
terpretació. Convocatòria de maig de 2001.

Imparteix, amb Maria González, el seminari La Traducció a la Classe de Llengua Estran-
gera. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic, 25 de
juny de 2001.

—Marta Recuenco i Osa
Representa la Facultat a les XXI Jornades Pedagògiques sobre l’Ensenyament del Francès
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a Espanya. Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona. Del 7 al 9 de
setembre de 2001.

Presenta la comunicacióQuelques problèmes liés à la traduction de textes comiques a les XXI
Jornades Pedagògiques sobre l’Ensenyament del Francès a Espanya. Institut de Ciències de l’Edu-
cació, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Dia 8 de setembre de 2001.

Organitza i actua de secretària del V Premi de Traducció Andreu Febrer. De novembre de
2000 a juny de 2001.

— Richard Samson
Organitza el Primer Concurs de Traducció per a Estudiants de Batxillerat, per Internet.

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. De febrer a juny de 2001.
—Carme Sanmartí i Roset
Presenta la ponència «Els arxius patrimonials del Bages» al XIII Seminari d’Història

Econòmica.Universitat de Girona, 6 i 7 d’octubre de 2000.
Representa la Universitat de Vic al col·loqui Une histoire européenne de la citoyenneté.

Montpeller-Tolosa. Del 10 al 12 de març de 2001.
És membre del jurat del V Premi de Traducció Andreu Febrer, especialitat Història de

l’Art. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, maig de 2001.
— Joan Solà i Montserrat
Representa la Universitat de Vic al seminariWhat use can be made of the outcomes of eva-

luation? organitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya i per la Eu-
ropean Network for Quality Assurance in Higher Education. Universitat Politècnica de Catalunya.
Dia 17 de novembre de 2000.

Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació a la reunió so-
bre Dades de Trobada Sectorial de Filologia, Traducció i Interpretació. Universitat de Barcelona,
25 de gener de 2001.

Imparteix el curs Noves Tecnologies Aplicades a la Traducció dins del programa de doc-
torat Metodologia i Anàlisi de la Traducció de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-
mentació. Del 8 al 24 de maig de 2001.

—Martha Tennent i Hamilton
Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universi-

tat de Vic a la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación
del Estado Español.Universitat de Soria-Valladolid. Del 24 al 28 de gener de 2000.

— Àngel Tortadès i Guirao
Imparteix, amb Sergi Domínguez, classes de traducció i d’interpretació espanyol-ale-

many a la Universitat de Magdeburg, en el marc del programa Sòcrates. Del 14 al 16 de maig de
2001.

— Xus Ugarte i Ballester
Imparteix, amb Manuel Llanas i Ramon Pinyol, el Seminari de Traducció i Recepció Li-

terària a Catalunya, que forma part del programa de doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traduc-
ció de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Curs 2000-01.
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Coordina, juntament amb Pilar Godayol, Maria González, Manuel Llanas i Ronald Pup-
po les V Jornades de Traducció a Vic: Edició i traducció a Catalunya, ahir i avui. Facultat de Cièn-
cies Humanes, Traducció i Documentació, 26 i 27 d’abril de 2001.

Presenta la comunicació «Esbós de les traduccions d’Editorial Mentor» a les V Jornades
de Traducció a Vic: Edició i traducció a Catalunya, ahir i avui. FCHTD, 27 d’abril de 2001.

És membre del tribunal de selecció de professorat associat. Facultat de Traducció i Inter-
pretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dia 21 de juny de 2001.

És membre del tribunal de la tesi de Marta Marín Text i desig: una aproximació psicoanalí-
tica de la traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, 16 juliol 2001.

És responsable de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de les
Proves per a Més Grans de 25 anys, 2001.

És membre del Tribunal de les proves per a traductor i intèrpret jurat de la Generalitat de
Catalunya.

És membre del Tribunal dels Premis de Recerca Universitat de Vic per a Batxillerat 2001.
— Anna Venancio i Castells
Presenta la comunicació «Dissertatio historica de bovilla pesta de G. M. Lancisi» a les Jor-

nadas de historia de la veterinaria. Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona,
17 de novembre de 2000.

Coordinada i imparteix conferències al Segon Seminari de Cinema i Trascendència pa-
trocinat per la Fundació Joan Maragall i el Centre Cristià d’Universitaris i Professionals. Barcelona.
Del 16 al 23 de juny de 2001.

— Sheila Waldeck i Garforth
Representa el Departament de Traducció i Interpretació a la Conferencia de Centros y De-

partamentos Universitarios de Traducción e Interpretación del Estado Español. Universitat de Soria-
Valladolid. Del 24 al 28 de gener de 2000.

Coordina el Vic Summer Translation Program, per a postgraduats nord-americans. Facul-
tat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, de l’11 al 29 de juny de 2001.
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Publicacions

FACULTATD’EDUCACIÓ

Llibres:

Alsina, À.; Canals, M.A. i Figueras, E.Matejoc 5. Matemàtiques Primària. Cicle Superior.Quaderns
5 i 6 i Guia Didàctica (2 vols.) Barcelona: Onda, 2001.

Alsina, À.; Canals, M.A. i Figueras, E.Matejoc 6. Matemàtiques Primària. Cicle Superior.Quaderns
7 i 8 i Guia Didàctica (2 vols.) Barcelona: Onda, 2001.

Alsina, À.; Canals, M.A. i Figueras, E.Matejoc 5 (Comunitat Valenciana). Matemàtiques Primària.
Cicle Superior. Barcelona: Onda, 2001.

Alsina, À.; Canals, M.A. i Figueras, E.Matejoc 6 (Comunitat Valenciana). Matemàtiques Primària.
Cicle Superior. Barcelona: Onda, 2001.

Alsina, À.; Canals, M.A. i Figueras, E.Divermat 5. Matemáticas Primaria. Tercer ciclo. Cuadernos 5
y 6 y Propuesta Didáctica (2 vols.) Barcelona: Onda, 2001.

Alsina, À.; Canals, M.A. i Figueras, E.Divermat 6. Matemáticas Primaria. Tercer ciclo. Cuadernos 7
y 8 y Propuesta Didáctica (2 vols.) Barcelona: Onda, 2001.

Alsina, À. La intervención de la memoria de trabajo en el aprendizaje del cálculo aritmético. Tesi Doc-
toral editada a http://www.tdcat.cesca.es/Tdcat-0613101-113720/ Bellaterra: Servei de
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Carbonell, J.; Hernández, F.; Sancho J. M.; Sánchez-Cortés, E; Simó, N. i Tort, A. (2000). Tra-
ducció al portugués (Brasil) del llibre: Aprendiendo de las innovaciones en los centros.

Carbonell Sebarroja, J. (2000) La aventura de innovar. El cambio en la escuela.Madrid: Morata.
Codina, F. La llum ineficaç. Vic: Eumo Editorial / Cafè Central, 2000.
Collelldemont, E. i Vilanou, C. (2000) Historia de la Educación Moral. Vol. I, Bilbao: Desclée de

Brower.
Feu, M.T. i Shaff, O. «Taller d’experiments» material per als alumnes del segon cicle d’Educació Infan-

til. Barcelona: Santillana.
Ianni, G.; Scaglioso, C. i Tort, A. Identitat múltiple i pràctiques interculturals. IRRSAE Toscana,

Florència, 2000. (Edicions en català, italià i francès).
Martí, J.; Erra, R. Operació gàbies buides. Per reflexionar sobre l’activitat humana i el món animal.

Vic: Eumo Editorial, 2001. Projecte Solaris.
Pujolàs, P. (2001) Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Ar-

chidona (Málaga): Aljibe.
Rambla, X., Tomé, A. (2001) Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela Barcelona:

Síntesis/ ICE-UAB
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Articles

Aiats, J. «El mite de l’orientalisme en les cançons de treball (o la inútil recerca de l’origen)», dins
Caramella, revista de música i cultura popular, n. 4, gener-juny 2001, p. 26-29.

Aiats, J. «Los grupos deMúsica Tradicional en Catalunya o la construcción de una identidad alter-
nativa», dins Actas del coloquio «Musics in and from Spain: Identities and Transcultural Pro-
cesses», Oviedo, 2001 (en procés de publicació).

Aiats, J. «Notícia dels dictadors de cançons» dinsMiscel·lània en honor a Segimon Serrallonga, Vic:
Eumo Editorial, 2001.

Aiats, J. «Les músiques en la festa», dins Revista musical catalana, n. 201-202, juliol-agost 2001, p.
40-43.

Alsina, À. i Gorgorió, N. «La màgia de les matemàtiques». (Traducció de l’article The Magic of
Mathematics, de Brian Bolt). Biaix, 17, 29-39, desembre de 2000.

Alsina, À. «Crònica de les I Jornades de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de Vic».
Biaix, 17, 56-57, desembre 2000.

Alsina, À. «El número en la vida cotidiana». In-fàn-ci-a, 65, 14-18, gener-febrer de 2001.
Alsina, À. «Matemáticas y juego». Revista de Didáctica de las Matemáticas UNO, 26, 111-119, ge-

ner-febrer de 2001.
Alsina, À. «Alguns mites i estereotips en l’aprenentatge del càlcul». Biaix 18. Juliol 2001.
Alsina, À. i Callís, J. «El pensament lògic matemàtic i el joc». Actes IV Jornades de Didàctica de la

matemàtica de les comarques gironines. p. 51-61, novembre de 2000.
Alsina, À. Coordinació del monogràfic «Les matemàtiques a les primeres edats», de Biaix, 18, juliol

de 2001.
Ayats, J. «Ensenyar Música o educar a través de les músiques?», dins Actes de les III Jornades de mú-

sica, ICE de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 4 i 5 de setembre de 2000, Barcelona,
2000.

Ayats, J. «Les músiques en la vida de la gent del Baix Ter i del Montgrí (des de 1850). Notícia d’un
projecte d’investigació» dins Llibre de la Festa 2001, Torroella de Montgrí, Ajuntament
de Torroella de Montgrí, agost 2001.

Ayats, J. «La música tradicional», dinsHistòria de la Música catalana, valenciana i balear, vol. VI, p.
19-120, Barcelona: Ed. 62 (acompanyat d’una selecció de músiques en 2 CD).

Benlloch, M. «Families as Cultural Mediators in the Science Museum». III Conference for Sociocul-
tural Research. Campinas. Format Electrònic. CD Rom. III Conference for Sociocultural
Research. Campinas. Desembre 2000.

Benlloch, M. Interactive exhibits: how visitors respond. Museum International (UNESCO) 2000,
208, 53-59.

Bernal, M.C.; Corominas, M. i Turon, I. «El proyecto Sanothimi. Formación Inicial para el profe-
sorado en Nepal» a Cuadernos de Pedagogía, 298. Gener de 2001.

Bernal, M.C. i Rubio, M.C. «Reflexions a l’entorn de la poesia a l’escola». Dins Miscel·lània Segi-
mon Serrallonga. Vic: Eumo Editorial, 2001.
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Carrillo, I. (2001) «Dibujar espacios de pensamiento y diálogo» a Cuadernos de Pedagogía. 305, p.
50-54.

Carrillo, I. (2001) «Para saber más» a Cuadernos de Pedagogía, 305, p. 75-78.
Carrillo, I.; Carbonell, J., et. al. (2001). «Sentir y pensar la realidad de Guatemala» a Cuadernos de

Pedagogía, 305, p. 62-66.
Carrillo, I. i Tort, A. «Cap a una renovada escolaritat». Dins: Ianni, G., Scaglioso, C., Tort, A.

Identitat múltiple i pràctiques interculturals. IRRSAE Toscana, CCE, MPI, Florència,
2.000, p. 35-42.

Casanovas i Prat, J. [col·laborador] Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans. Bar-
celona: Edicions de la Universitat de Barcelona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2000.

Casanovas i Prat, J. «Pladevall o l’obra d’un historiador local». Plecs, n. 91, febrer de 2001, p. 56.
Casanovas i Prat, J. «L’esport a Vic. De símbol elitista a pràctica formativa». Plecs, n. 92, abril de

2001, p. 44-47.
Codina, F. «La traducció poètica com a pràctica hipertextual. Algunes notes arran de quatre ver-

sions catalanes, i una contraexultació, del sonet 129 de Shakespeare», dins Miscel·lània
Segimon Serrallonga. Vic: Eumo Editorial, 2001, p. 69-87.

Codina, F. «La radicalitat poètica de Lluís Solà», dins Transversal. Revista de cultura contemporània,
n. 15 (juny de 2001), p. 111.

Codina, F. «El clap», dins Reduccions. Revista de poesia, n. 73/74 (febrer de 2001), p. 17.
Collelldemont, E. «Els viratges de l’educació estètica en el transcurs del segle XX» a Temps d’educa-

ció, n. 24, 2n semestre, 2000.
Collelldemont, E., Torrents, C. «Cuando la anécdota se eleva a categoría» a Cuadernos de

Pedagogía, n. 305, Setembre, 2001.
Coma, R. «La tabla de conceptos: Un dispositivo de acceso al ordenador para escolares deficientes

visuales». Integración, n. 35, juliol de 2001.
Comas, M. D. (2001) Presentació. Suports. Revista Catalana de educació Especial i Atenció a la Di-

versitat. Vol. 5 (primavera) n. 1.
Feu, M.T. i Cobos, M. «Una experiència de treball intercultural al CEIP La Monjoia» a Pissarra, n.

103, Illes Balears.
Feu, M.T. «L’educació intercultural, avui» a Infància, juliol/agost 2001.
Feu, M.T.; Cobos, M. i Roquer, J. «El projecte DIES: experiència intercultural realitzada a l’estat

espanyol» a Ianni, G; Scaglioso, C i Tort, A Identitat múltiple i pràctiques interculturals.
Florència: Comissió Comunitat Europea; IRRSAE Toscana i Ministero Púbblica Istru-
zione.

Font, J. (2001). «El suport conductual positiu: un model d’intervenció pel tractament de les con-
ductes problemàtiques». Suports, Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diver-
sitat, vol. 5, n. 1, p. 44-54.

Franc, N. «La intervención psicomotriz en educación». Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y
Técnicas Corporales, n. 1, febrer 2001.
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Franc, N. «La organización tónica en el desarrollo de la persona». Revista Iberoamericana de Psico-
motricidad y Técnicas Corporales, n. 3, agost 2001.

Franc, N. «La psicomotricidad en el marco educativo y preventivo». Actes del 1r Congrés Estatal de
Psicomotricitat. Barcelona: Itàlica imprenta, 2001.

Guitart, R. «Actitudes y valores en el centro docente ¿De dónde partimos?» Aula, n. 97, 2000.

Jurado, C; Martí, J.; Segalés, D. «Una xarxa de relacions al bosc: una proposta per treballar l’orga-
nització dels ecosistemes a cicle superior de primària». Perspectiva Escolar, n. 257, setem-
bre 2001, p.16-23.

Martí, J. «Aproximar-se al coneixement del medi des de la complexitat». Perspectiva Escolar, n. 257,
setembre 2001, p. 9-15.

Pedragosa, O. Recensió del llibre: Jesús Flores (1999). A la vera de nuestros caminos. Santander:
Fundació Síndrome de Down de Cantàbria. Dins Suports. Revista catalana d’Educació es-
pecial i Atenció a la Diversitat Vol. 5, n. 1, primavera de 2001, p. 74.

Pérez i Mas, M. «Anàlisi de la programació cinematogràfica de Cineclub Vic». A Ponce, S. i Ylla-
Català, J., La pel·lícula del Cineclub. Vic: Eumo Editorial, 2001.

Pujolàs, P., Laborda, C. (2001). «El modelo individualizado en Educación Especial». Dins Salva-
dor, F. (Dctor): Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales. Vol. II, p.
113-127. Archidona (Málaga): Aljibe.

Rambla, X., Bonal, X., (2001) «La política educativa a Catalunya: universalització, fragmentació i
reproducció de les desigualtats», dins Gomà, R. i Subirats, J. (coord.) «Govern i políti-
ques públiques a Catalunya (1980-2000)». Autonomia i benestar Barcelona. Universitat
de Barcelona/ Universitat Autònoma de Barcelona, p. 113-135,

Rambla, X.; Adelantado, J.; Gonzalez, I. i Mora, M. (2000c) «¿Pueden ser pacíficos los ejércitos
pacificadores», En Pie de Paz, 52, p. 7-12. ISSN: 1133-0449, DL: Z-155-86

Rambla, X., Bonal, X., i Rovira, M. (2000) «Una anàlisi sociològica de l’atenció a la diversitat»,
Temps d’Educació.

Rambla, X. i Rovira, M. (2001) «La coeducación y la organización escolar. Indicadores para su
análisis», dins Gairin, J. i Darder, P. (dir.) Estrategias e Instrumentos para la Gestión Educa-
tiva, Barcelona: CISS-Praxis, Puesta al Día n. 16, p. 268/93- 268/100.

Rubio, C. «Narcisa Freixas, compositora i pedagoga». Serra d’Or, febrer de 2001.

Serrallonga, S. «Poemes dedicats». Reduccions 73/74 (febrer de 2001). Vic: Eumo/Edipoes, 2001.

Serrallonga, S. «Cultura antiga, humanisme nou». Lliçó de comiat. Inauguració de la VI edició de
la Universitat d’Estiu de Vic. Juny 2001. Inèdita.

Simó, N.; Marimon, M. (2000) «La formació permanent a distància: és possible des d’una perspec-
tiva col·laborativa?» dins Ianni, G.; Scaglioso, C.; Tort, A. Identitat Múltiple i pràctiques
interculturals. Toscana: Irrsae, p.167-178.

Simó, N.; Soler, J. (2000): «Marta Mata i Garriga Pedagogia i política a Catalunya a la segona mei-
tat del segle XX». Dins: Heras, P. i Vilanou, C. Pedagogia del segle XX en femení. Barcelo-
na: Facultat de Pedagogia, Publicacions de la Universitat de Barcelona.
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Soler, J. i Moreu, A.C. (coord.) Monogràfic «Repensar la història de l’educació», Educació i Histò-
ria, n. 4, 1999-2000.

Solerdelcoll, M. «Polítiques municipals d’exclusió social. L’experiència del Pla Global d’Acció So-
cial d’Osona Nord». III Simposi sobre llengua i immigració. Universitat de Girona, setem-
bre de 2000.

Solerdelcoll, M., Piella, A. Guia didàctica «Caravana Intercultural» primària i Guia didàctica «Ca-
ravana Intercultural» secundària. Programa Icària d’Osona Nord i Diputació de Barcelo-
na, 2001.

Torrents i Buxó, J. Coordinació i autoria de parts del capítol «El paisatge» a Folgueroles, societat i vi-
da d’un poble. Vic: Eumo Editorial, 2000, p. 15-80.

Torrents, J. i Homs, A. «Els guarniments d’animals de peu rodó del mas Colomer de Taradell». Re-
vista d’Etnologia de Catalunya. n. 18, abril de 2001, p. 148-150.

Torrents, J. i Alemany, C. «La Terra, casa dels humans». Perspectiva Escolar, n. 257, setembre 2001,
p. 24-34.

Torrents, R. «Joaquim Molas. Cinquanta anys de l’ofici de lector». Serra d’Or, n. 489, setembre de
2000.

Torrents, R. «El siglo XX en la universidad del siglo XXI. La actualidad del futuro». Cuadernos
IRC, n. 5, Barcelona, setembre de 2000.

Torrents, R. «Anotacions inèdites sobre Folgueroles». Dins Ponce, S. (coord.), Folgueroles, societat i
vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Torrents, R. «El III Congrés Universitari català (1978) i la UV (1998)». Trivium i Quadrivium, n.
2. Seminari de Documentació i Recerca Historicoeducativa de la UAB, Bellaterra, 1r se-
mestre de 2000.

Torrents, R. «Jacint Verdaguer i Santaló»; «Aires del Montseny»; «l’Atlàntida»; «El Canigó»; «Die-
tari d’un pelegrí a Terra Santa»; «Excursions i viatges»; «Idl·lis i cants místics». Nou Dic-
cionari 62 de la Literatura Catalana. Edicions 62. Barcelona, octubre de 2000.

Torrents, R. «El júbil de la UV per Segimon Serrallonga, professor, escriptor, editor, bibliotecari,
amic».Miramarges: revista de la Universitat de Vic, n. 27, desembre de 2000.

Torrents, R. «A propòsit de La Tenebra i altres sobrepoemes de Segimon Serrallonga». Reduccions,
n. 73/74. Vic: Eumo Editorial, febrer 2001.

Torrents, R. «El cine club Vic...». Dins Ponce, S. i Ylla-Català, J., La pel·lícula del Cineclub. Vic:
Eumo Editorial, 2001.

Torrents, R. «Vam partir tots cinc o l’(a)ventura del poeta», dinsMiscel·lània Segimon Serrallonga.
Vic, Eumo Editorial, juny de 2001.

Tort, A. «Breus notes sobre Segimon Serrallonga, professor».Miramarges, n. 27. Vic, desembre de
2000.

Tort, A. «A.S. Neill. Summerhill. Corazones, no sólo cabezas». Dins Pedagogías del siglo XX. Barce-
lona: Praxis, 2000.

Tort, A. «Ivan Illich: la desescolarización o la educación sin escuelas». Dins Trilla, J. (coord.) El le-
gado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó, 2001.
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Altres

Casanovas i Prat, J. ressenya del llibre Cara, C. (coord). La història arrelada al territori. Homenatge
a Antoni Pladevall. Vic: CESO, l’Albergueria, Patronat d’Estudis Osonencs, 2000, dins
Ausa, 2000, n. 145, p. 287-288.

Codina, F. Crida de les festes que la ciutat de Vic dedica al seu fill i patró Sant Miquel dels Sants aquest
any 2001 en forma d’abrandada i amorosa controvèrsia entre el Vic d’abans i el d’ara. Ajun-
tament de Vic, juliol de 2001.

Maideu, Teresina, dirigeix l’enregistrament del disc Les cançons del Cabirol 2 de la Coral Cabirol i
la coral infantil Els Follets de Ripoll.

Maideu, Teresina, compon la música del Ball dels Gegants de Ripoll, estrenada a Ripoll el 27 de
maig de 2001.

Serra, A. Col·laboració gràfica a la revista Cuadernos de Pedagogía.
Serrallonga, S. «En Toni Pous i l’amistat». Article al número extraordinari de la revista El Ter. Man-

lleu, agost de 2001.
Torrents, R. «L’altra perifèria». Regió 7. 16 de novembre de 2000.
Torrents, R. «Universitats estratègiques». La Marxa de Catalunya, 11 de novembre de 2000.
Torrents, R. «Què et penses que ets». Regió 7, 3 de març de 2001.
Torrents, R. «La querella de les universitats». Avui, 16 d’agost de 2001.
Torrents, R. «Ara que amaguen els meus dies, roses». Dins l’especial «25 anys de la mort d’Antoni

Pous», El Ter, n. 65. Manlleu, abril de 2001.
Vernis, Josep, realitza la portada del llibre de S. Ponce i J. Ylla-Català, La pel·lícula del Cineclub.
Vernis, Josep, realitza el treball calcogràfic de la litografia «Laberint». Edició de mil exemplars per a

la campanya, Osona Salut Mental. Tardor de 2000.
Vernis, Josep, realitza un gravat original en exclusiva per a la 2a Biennal d’Arquitectura de les co-

marques centrals de Catalunya, convocada per la demarcació de Barcelona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a través de les delegacions d’Osona, Bages i el Bergadà. L’edi-
ció consta de setanta exemplars, més set proves d’artista numerats i signats de l’1/70 al
70/7 i de la A a la G, sobre paper super-alfa (Guarro-Casas SA). Hivern de 2001.

Vernis, Josep, «La mirada dels sentits». Exposició antològica organitzada per H Associació per a les
Arts Contemporànies, Ajuntament de Vic, Institut Municipal d’Acció Cultural, amb la
participació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Barcelona i comissariada per Daniel Giralt Miracle i Conxita
Oliver. Itinerari de l’exposició: Vic (Museu de l’Art de la Pell, Escola d’Art de Vic, Col·le-
gi d’Arquitectes, Temple Romà i Sala H); Barcelona (Museu Diocesà «Pia Almoina»);
Lleida (Sala Municipal d’Art Xavier Gosé); Girona (Museu d’Història de la Ciutat). Hi-
vern-estiu de 2001.
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Llibres

Faro i Basco, Montserrat (coautora) 800 preguntas y respuestas en enfermería. Barcelona: Masson,
2000.

Vall i Mayans, Montse i Raurell i Costa, Carme. 700 preguntas y respuestas en enfermería comunita-
ria. Barcelona: Masson, 2000.

Articles

Joan Carles Casas i Baroy (amb M. Bruch i Crespiera i T. Riba i Travé) «Prevalencia y factores que
se asocian al inicio y duración de la lactancia materna en el área rural del Lluçanès. Osona
(Barcelona)» Enfermería Clínica n. 2 (març/abril de 2001).

Montse Girbau i Pous «Kinesiologia». Revista de l’Associació ASIS.
Montserrat Rizo i Marcos «El surgir de la motricidad en el primer año de vida». Revista de Psicomo-

tricidad. Bergara.
Eva Rovira i Palau «A gust amb el propi cos», «Tercera edat en la millor forma», «Alimentació equi-

librada durant l’embaràs», «Els lactis», «L’aigua, font de vida», «Els productes light a de-
bat».Descobrir Cuina, secció Menjar i Salut.

Salvador Simó i Aguado «El retorno del hombre de maiz».Materia Prima, revista de Teràpia Ocu-
pacional.

Àngel Torres i Sancho (coautor) «Financiación de medicamentos y políticas de compras». Salud
2000, n. 81 (abril de 2001).

Altres

Carme Vilà i Ormazabal és col·laboradora habitual del setmanari La Marxa amb articles sobre
Educació Nutricional.
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FACULTATDE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

Llibres

Iglesias, O.; Cerveró, J. i Villacampa, O.Màrqueting Turístic. Vic: Eumo Editorial, 2001.
Ponce, S. i Ylla Català, J. La pel·lícula del cineclub de Vic. Vic: Eumo Editorial, 2001.
Ponce, S. (autor i coord.) Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Articles

Cerveró, J. «Como desestacionalizar la demanda turística», «Hacia un turismo sostenible y respe-
tuoso con el medio ambiente», «Procedimiento para la tramitación de las licencias me-
dioambientales», «Comercialización por catálogo», «Turinterior’2000: principal núcleo
empresarial del turismo en Extremadura», «La importancia de la consultoría turística»,
«El medio ambiente y la comunicación, un binomio en auge», «La importacia de los pro-
motores turísticos» a La Voz de la Hosteleria y el Turismo.
«Un segmento ignorado pero de gran interés para el sector turístico», «Estrategia de co-
mercialización en campings», «La evolución en los campings: de la tienda al bungalow»,
«Los campings promocionarán la cultura medioambiental» a Panorama, i «Parque temáti-
co de Iberoamérica» a Vintur.

Mora, Antoni. «Indicadores de gestión de servicios públicos locales». Notes de treball. Fundació
Carles Pi i Sunyer.

Ponce, S.; Ferrer, L.; Aracil, R.; Recaño, J. i Segura, A. «L’estructura de la propietat de la terra a la
Catalunya rural: les comarques de Barcelona i Girona (1850-1930)». Revista d’Estudis
d’Història Agrària, n. 13, p. 183-199.

Rambla, X.; Adelantado, J. i Noguera, J.A. «El marco de análisis: las relaciones complejas entre es-
tructura social y políticas sociales». A Adelantado, J. (coord.). Cambios del estado del bie-
nestar, Barcelona: Icària, 2000.

Reniu, J.M. «¿Mercece la pena coaligarse? La formación de gobiernos minoritarios en España
1977-1996.» Revista Española de Ciencia Política , n. 5.
«El Ter» i «Globus-sonda o càrrega de profunditat». Revista El Ter, n. 60.

Altres

Ponce, S. «L’energia del segle: cent anys d’electricitat». Exposició itinerant patrocinada per la Di-
putació de Barcelona i l’Ajuntament de Centelles. Centelles, Balenyà, Torelló.

Ponce, S. Exposició «La màgia del tren. 125 anys de l’arribada del ferrocarril a Vic». Museu de l’Art
de la Pell, abril i maig del 2001.
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Llibres

V. Zaiats, M. Calle. Probabilitat i Estadística. Exercicis II, en premsa.

Articles

Consol Blanch, «Activitats humanes, contaminació i sostenibilitat». Jornades Internacionals de
Debat sobre Desenvolupament Humà, organitzades per la Cátedra UNESCO Universi-
tat de Vic-Universidad de La Habana «Desarrollo Humano Sostenible». Llibre d’Actes.

Consol Blanch «Consideracions sobre les característiques fisicoquímiques i sensorials de la Tuber
melanosporum». Jornada dedicada a la tòfona. Acadèmia del Gust del Fòrum Gastronò-
mic. Vic, 19-22 de febrer de 2001. Ponència convidada. Actes de l’Acadèmia del Gust.

Consol Blanch; Ciriac Carbó; Josep Mestres «Determination of Carbendazim levels in Grapes and
Wine by Liquid Chromatography», a XXX Scientific International Meeting of the
Group of Chromatography and Related Techniques. SECyTA-GTA. València, 18-20
d’abril de 2001. Actes del Congrés.

M. Caballeria; A. Falqués; G. Coco i D. Huntley «A morphodynamic mechanism for transverse
bars in the nearshore», Proc. 4th Int. Conf. Coastal Dynamics (ASCE), pp 1058-1067.
2001.

A. Falqués; M. Caballeria; F. Ribas i A. Montoto «Dinàmica de las barras sedimentarias en la zona
de rompientes y procesos de auto-organización» a Actas de las VI Jornadas Españolas de In-
geniería de Puertos y Costas, pp 69-70. 2001.

A. Baquerizo; M. Caballeria; M.A. Losada i A. Falqués «Modulated shear flow» Proc. 27th. Int.
Conference Coastal Engineering (ASCE), pp 840-850. 2001.

A. Falqués; M. Caballeria; F. Ribas; A. Montoto; G. Coco i D. Huntley «Self-organization mecha-
nisms for the generation of surf zone complex topography». SASME Book of Abstracts.
2000.

N. Dodd; V. Iranzo i M. Caballeria «Subcritical instability of shear waves». SASME Book of Abs-
tracts. 2000.

A. Falqués i M. Caballeria «Generació de barres transversals a la zona de rompents». Camins R+D
(Butlletí de Recerca i Desenvolupament de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports de Barcelona), n. 10. 2000.

Hernández-Hererro, M.M.; Roig-Sagués, A.X.; López-Sabater, E.I.; Rodríguez-Jerez, J.J. i Mora-
Ventura, M.T. «SDS-PAGE of salted anchovies (Engraulis enchrasicholus L.) during the
ripening process». European Food Research and Technology, 212: 26-30. 2000.

P. Martí-Puig i J. Sala-Alvarez «Coarse Frequency Estimation in OFDM Packet Oriented
Systems». Proc. 26th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Proces-
sing. 2001.
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P. Martí-Puig i J. Sala-Alvarez «A Fast OFDM-CDMA User Demultiplexing Architecture». Proc.
25th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. 2000.

P. Martí-Puig i J. Sala-Alvarez «Nuevos códigos ortogonales con gran diversidad freqëncial para
OFDM-CDMA». Proc. XV Simposium de la Union Científica Internacional de Radio UR-
SI’00. 2000.

M. Corbera i J. Llibre «Periodic orbits for the Sitnikov problem via a Poincaré map». Celestial Me-
chanics and Dynamical Astronomy, vol 77 (4), pp. 273-303. 2000.

M. Corbera i J. Llibre «Órbitas periódicas y cuasi-periódicas del problema isósceles espacial de tres
cuerpos».Monografías del seminario matemático 2001, pp. 37-44. 2001.

A. Taleb; J. Solé-Casals i C. Jutten «Quasi-Nonparametric Blind Inversion of Wiener Systems».
IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 49, n. 5, pp. 917-924. 2001.

E. Monte; J. Solé-Casals; J.A. Fiz i N. Sopena «The feature selection and importance of each featu-
re for the diagnosis of the community acquired legionella pneumonia». International
Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks, IWANN’2001. Springer-
Verlag, Bio-Inspired Applications of Connectionism, pp. 361-368. 2001.

J. Solé-Casals; C.G. Puntonet i I. Rojas «Simulated Annealing, High-Order Statistics and Mutual
Information for Separation of Sources». Proc. XVI Simposium de la Unión Científica In-
ternacional de Radio URSI’2001, Universidad Europea de Madrid. 2001.

Calle, M.L. i Gómez, G. «Nonparametric Bayesian estimation from interval-censored data using
Monte Carlo methods». Journal of Statistical Planning and Inference vol. 98, pp 73-87.
2001.

Calle M.L. i Gómez, G. «Semiparametric Bayesian Analysis of Regression Models with an Interval-
censoredCovariate».DR2001/04,Dept. d’Estadística i InvestigacióOperativa.UPC. 2001.

M. Luz Calle i Guadalupe Gómez. «Modelos de regresión con censura en los covariantes». Actas
VIII Conferencia Española de Biometría. Editoras M.D. Ugarte, A.F. Militino. 2001.

C. Casas i J. M. Ninot «Soil Water Regime in a Transition from Mediterranean to Centroeupean
Pastures». Abstracts del 44th Symposium of the IAVS. International Association of Vegeta-
tion Science (IAVS) and Technische Universitat München. pp 115. 2001.

X. Serra i M. Vila «Viabilidad Técnica de la utilización del compost como agente esponjante alter-
nativo en la planta de compostaje de Manresa». Tecnología del agua. 2001.

Articles pendents de publicació

M. Corbera i J. Llibre «Families of periodic orbits for the spatial isosceles 3-body problem». Archi-
ve for Rational Mechanics and Analysis. 2001. En premsa.

V. Buldygin; F. Utzet i V. Zaiats «Asymptotic normality of cross-correlogram estimates of the res-
ponse function». Statistical Inference for Stochastic Processes. 2001. En premsa.

V. Buldygin; F. Utzet i V. Zaiats «Integral representations for the cumulants of bilinear forms of
random vectors, stochastic processes, and random fields». Documenta Mathematica.
2001. En premsa.

171Recerca i publicacions del professorat



J. Solé-Casals; A. Taleb i C. Jutten «Parametric Approach to Blind Deconvolution of Nonlinear
Channels».Neurocomputing. 2001. En premsa.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Llibres

Bartrina i Martí, F. Caterina Albert / Víctor Català. La voluptuositat de l’escriptura. Vic: Eumo Edi-
torial, 2001.

Bartrina i Martí, F. «El viatge i la construcció de la subjectivitat: «Una primavera per a Domenico
Guarini» i «Joc de miralls»» a Cotoner, L. (ed.). El mirall i la màscara. Vint-i-cinc anys de
ficció narrativa en l’obra de Carme Riera. Barcelona: Destino, 2000, p. 97-107.

Bartrina i Martí, F. «La previsió del procés d’ajust com a estratègia de traducció per a l’ensenya-
ment del doblatge», a Agost, R. i F. Chaume, (eds.) La traducción en los medios audiovi-
suales. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, p. 65-71.

Cotoner i Cerdó, L. (ed.) El mirall i la màscara. Vint-i-cinc anys de ficció narrativa en l’obra de Car-
me Riera. Barcelona: Destino, 2000.

Cotoner i Cerdó, L. (ed.) El espejo y la máscara. Veinticinco años de ficción narrativa en la obra de
Carme Riera. Barcelona: Destino, 2000.

Cotoner i Cerdó, L. Introducció i selecció del llibre de Manuel Machado Del Arte largo. Antología
poética. Barcelona: Lumen, 2000.

Domínguez i Tarragona, S., amb Lucrecia Keim, Angewadte Linguistik. Regionales Beiheft für Spa-
nien. Madrid: Idiomas, 2001

Espasa i Borràs, E. La traducció a dalt de l’escenari. Vic: Eumo Editorial, 2001.
Espasa i Borràs, E. «La traducció per al teatre i per al doblatge a l’aula: un laboratori de proves» a

Agost, R. i F. Chaume (eds.) La traducción en los medios audiovisuales. Castelló: Publica-
cions de la Universitat Jaume I, 2001, p. 57-64.

Espasa i Borràs, E. «Performability: Speakability, Playability, or just Saleability?» a Upton, C.A.
(ed.)Moving Target. Theatre Translation and Cultural Relocation. Manchester: Saint Jero-
me, 2000, p. 49-62.

Espasa i Borràs, E., amb Francesca Bartrina, «Hacia una pedagogía de la profesionalización en tra-
ducción audiovisual» a Actas del III Congreso Internacional Sobre Transvases Culturales: Li-
teratura, Cine, Traducción. Vitoria-Gasteiz: Universitat del País Basc. En premsa.

Godayol i Nogué, P. Espais de frontera. Gènere i traducció. Vic: Eumo Editorial, Universitat Pom-
peu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic i Universitat Jaume I,
2000.

Godayol i Nogué, P. «Living on the Border: Femenine Subjectivity in Translation» a Beeby, A.; En-
singer, D. i M. Presas, (eds.) Investigating translation, Amsterdam/ Philadelphia: John
Benjamins, 2000, p. 37-42.
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Godayol i Nogué, P. Edita i tradueix Veus xicanes. Contes. Vic: Eumo Editorial, 2001.

González i Davies, M. Translation Strategies: design of a teaching prototype and emirical study of re-
sults a Beeby, A.; Ensinger, D. i M. Presas (eds.). Investigating Translation. Amsterdam:
John Benjamins, 2000, p. 107-117.

Julio i Giménez, T. «Hiperdramatismo en Rojas Zorrilla: ¿innovación o continuidad?» a Francisco
de Rojas Zorrilla, poeta dramático. Actas de las XXII Jornadas de Teatro Clásico de Almagro.
Almagro: Ediciones de la Universidad de Castilla-la Mancha, 2000, p. 179-207.

Julio i Giménez, T., amb Alcalde, L.; Blecua, A.; Castro, L.; Estruch, Morras, M. i J.J.A. Pascual
Argumento. Lengua castellana y literatura. Bachillerato 1. Madrid: Santillana, 2000.

Keim i Cubas, L., amb Sergi Domínguez, Angewandte Linguistik Regionales Beiheft für Spanien.
Madrid: Idiomes, 2001.

Keim i Cubas, L., Ópera, traducció a l’espanyol de Die Oper de A. Batta. Colònia: Könemann,
2001, p. 404-489.

Llanas i Pont, M. «Els catalans en zona franquista (1936-1939) i la qüestió de la llengua: algunes
consideracions i uns documents» a Pinyol, R.; Torrents, C. i A. Tort (coord.)Miscel·lània
Segimon Serrallonga. Vic: Eumo Editorial, 2001, p. 123-138.

Obiols i Llandrich, V. Publica i prologa La doma de la fiera, traducció de l’anglès a l’espanyol de
The Taming of the Shrew deW. Shakespeare. Bogotá: Norma Editorial, 2000.

Obiols i Llandrich, V. Cómo superar addicciones: entrenamiento de habilidades para pacientes con es-
quizofrenia. Patología dual. Traducció de l’anglès a l’espanyol de Overcoming addictions.
Double diagnose in schizophrenic de Roberts, L.S; Shaner, A. i T.A. Eckman. Barcelona:
Fundació Seny/Janssen, 2001.

Obiols i Llandrich, V. Publica i prologa Poesía de Shakespeare: A Lover’s Complaint, The Passionate
Pilgrim, The Phoenix and the Turtle. Bogotá: Norma Editorial. En premsa.

Pinyol i Torrents, R. Coordina, amb C. Torrents i A. Tort, Miscel·lània Segimon Serrallonga. Vic:
Eumo, 2001.

Tortadès i Guirao, A. És redactor, per a l’editorial Océano –Barcelona–, de les obres següents: Poc-
ket Wörterbuch Spanisch-Deutsch Deutsch Spanisch; Modernes Wörterbuch Spanisch-
Deutsch Deutsch-Spanisch, i Universal Wörterbuch Spanisch-Deutsch Deutsch-Spanisch.
(En premsa).

Articles

Badell i Guijarro, J-I. «Bibliotecarios y documentalistas: Futuro y olvido» a El profesional de la in-
formación , v. 9, setembre 2000, p. 36.

Badell i Guijarro, J-I. «La Biblioteca a l’escola» a Solfa and Dansa, 5, 2001, p. 14.

Badell i Guijarro, J-I. «El acceso a la información: un derecho básico» a la Biblioteca Digital delDi-
ploma de Postgrau de Documentació digital (3a edició). Universitat Pompeu Fabra. <came-
lot.upf.es/digital/ /titulos.htm>
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Bartrina i Martí, F., amb Eva Espasa i Pilar Godayol, «Narrating the Nation: Three Catalan Wo-
menWriters» aDonaire, 15, 2000, p. 3-9.

Cánovas i Méndez, M. Publica els següents articles sobre traducció català-espanyol a la pàgina web
de l’Instituto Cervantes, secció El Trujamán (anteriores/anteriores.htm): «Pan con toma-
te», «Tradiciones de Navidad», «Cuestiones de género (gramatical, en este caso)», «Inciso
sintáctico», «Elipsis y pronombres», «Churros y buñuelos», «Hacer o no hacer». De de-
sembre de 2000 a juny de 2001.

Cotoner i Cerdó, L. «La presencia de los clásicos, un ingrediente fundamental en la obra de Carme
Riera» a La Página: Litoral de las Islas Baleares, 40, XII, juliol-agost 2000, n. 2, p. 35-40.

Cotoner i Cerdó, L. «La poesía en los viajes de Enrique Badosa» a Cuadernos de Estudio y Cultura:
Homenaje a Enrique Badosa, 13, setembre 2000, p. 9-15.

Cotoner i Cerdó, L. «El conde de Tendilla, una «persona comuna y sin pasión»» a Els remences.
Verntallat i el seu temps. Ajuntament de la Vall d’en Bas, 2000, p.112-119.

Cotoner i Cerdó, L. «Las autotraducciones al castellano de Carme Riera» a Quimera, 199, gener de
2001, p. 21-24.

Cotoner i Cerdó, L. «Historial d’un llibre» a El mirall i la màscara. Vint-i-cinc anys de ficció narrati-
va en l’obra de Carme Riera. Barcelona: Destino, 2000, p. 11-14

Cotoner i Cerdó, L. «Historial de un libro» a El espejo y la máscara. Veinticinco años de ficción narra-
tiva en la obra de Carme Riera. Barcelona: Destino, 2000, p. 11-14

Espasa i Borràs, E., amb Francesca Bartrina i Pilar Godayol, «Narrating the Nation: Three Catalan
WomenWriters» aDonaire,15, 2000, p. 3-9.

Espasa i Borràs, E. «Laberintos y partituras: metaforizaciones de la traducción teatral y audiovi-
sual» a Actas del Congreso Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus apli-
caciones. Salamanca: Universitat de Salamanca. Publicació electrònica.

Godayol i Nogué, P. Ressenya les traduccions a l’espanyol mexicà i a l’espanyol peninsular de Cis-
neros, S.Women Hollering Creek and Other Stories: «El arroyo de la Llorona y otros cuen-
tos» (trad. Liliana Valenzuela); «Érase un hombre, érase una mujer» (trad. Enrique de
Hériz) a The Translator. Studies in Intercultural Communication, v. 6, n. 2, 2000, p. 431-
347.

Godayol i Nogué, P. Publica, amb Francesca Bartrina i Eva Espasa, «Narrating the Nation: Three
CatalanWomenWriters» aDonaire,15, 2000, p. 3-9.

Godayol i Nogué, P. Ressenya el llibre de Bassnett, S. i H. Trivedi (eds.) Postcolonial Translation:
Theory and Practice, aQuaderns. Revista de Traducció, 5, 2000, p. 225-226.

González i Davies, M., amb Christopher Scott-Tennent, «Experimental Training in the Applica-
tion of Translation Strategies: An Empirical Study» a Quaderns. Revista de Traducció, 6,
2001.

González i Davies, M. Ressenya el llibre de Kiraly, D. A Social-Constructivist Approach to Transla-
tion Education a Trans. Revista de Traducción. Universidad de Málaga, 5, 2001, p. 258-
259.

Llanas i Pont, M. Publica «Una nueva diplomatura de Biblioteconomía y Documentación: presen-
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tación y primer balance» a Revista General de Información y documentación, vol. 10, n. 1,
2000, p. 245-249.

Llanas, M. i Pinyol R. «Prosistas y poetas franceses (hasta el siglo XVIII) traducidos al catalán en el
siglo XX», a Francisco Lafarga y Antonio Domínguez (ed). Los clásicos franceses en la Espa-
ña del siglo XX. Estudios de traducción y recepción. Barcelona: PPU, 2001, p. 23-37.

Llop i Jordana, I. «Jewish Moneylenders from Vic according to the Liber Judeorum 1341-1354» a
Jerusalem: Hispania Judaica Bulletin: Articles, Reviews, Bibliography and Manuscripts en
Sefarad, 2, 2000, p. 75-87.

Llop i Jordana, I «Una ketubà inèdita a l’Arxiu Episcopal de Vic» a Vic: Ausa, XIX, 144 2000, p.
55-60.

Obiols i Llandrich, V. «Vida de poeta (II): ressenya del llibre L’exili del mite. Els anys de Josep Carner
a Bèlgica, de Jaume Subirana». València: Caràcters, 18, abril maig de 2001.

Obiols i Llandrich, V. «Les veus de Lluís Solà», ressenya del llibre de poesiaDe veu en veu. València,
Caràcters, 20. En premsa.

Recuenco i Osa, M. (Trad.) «Abundància i escassetat en el cicle alimentari rural al Líban», d’Aïda
Kanafani-Zahar. Revista d’Etnologia de Catalunya, 17.

Sanmartí i Roset, C. «El Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat» a Quaderns científics de restau-
ració monumental, 11, octubre 2000, p. 183-264.

Ugarte i Ballester, X. «A perro viejo no cuz cuz: criteris de traducció paremiològica en quatre ver-
sions de La Celestina» aQuaderns. Revista de Traducció, 6, 2001, p. 133-145.

Waldeck i Garforth, S. Traducció de l’anglès a l’espanyol de la conferència de R. Williams «Los
usos de la teoría cultural» a Voces y culturas, 16, desembre de 2000, p. 65-84.

Altres

Badell i Guijarro, J-I. «Fill de la violència domèstica» a Avui, 2 de febrer de 2001, p. 18
Badell i Guijarro, J-I. «La biblioteca a l’escola» a El 9 Nou-L’Escola, 19 de març de 2001, p. 4.
Badell i Guijarro, J-I. «Lectura, escuela, biblioteca» a La Vanguardia, 19 de juliol de 2001, p. 22
Cotoner i Cerdó, L. «Más allá del rojo y el azul» aEl Periódico-Libros, 9 de febrer de 2001, n. 130, p. 4.
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Formació Continuada
Programes de postgrau i d’extensió universitària. Escola d’Idiomes.

Universitat d’Estiu. Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran

d’Osona. Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona

Programes de postgrau i d’extensió universitària

TÍTOLS DE MÀSTER

Màster en Direcció de la PIME Internacional (4a edició)
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Joaquima Vila i Arumí (cap del Departament d’Organització i Empresa de la
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV), Fina Damián i Castellví (profes-
sora del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques de la UV) i Antoni Mora i Puigví (professor del Departament d’Economia
de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV)
Objectius: Obtenir una visió global de la Direcció i Gestió d’Empreses (PIMES) des de di-
ferents òptiques: gestió estratègica de l’empresa i del factor humà, gestió economicofinan-
cera, gestió de màrqueting, gestió de la qualitat, logística i comerç internacional, així com
també tècniques de comunicació empresarial en anglès.
Professorat responsable: Josep M. Orduña (director de Recursos Humans, Nutrexpa), Jo-
sep Lluís Aznar Campins (advocat, consultor del programa NEX – COPCA), Francesc
Trias (director d’Estudis de Noves Iniciatives Empresarials, d’Aleph), Manel Rovira (con-
sultor de Màrqueting), Anna Pérez Quintana (professora del Departament de Comptabili-
tat i Finances de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques)
Tipus: Modular (6 mòduls)
Durada: del 17 d’octubre de 2000 al 7 de juny de 2001
Crèdits: 30
Alumnes inscrits: 77

Màster en Turisme d’Interior. De la Comercialització a la Planificació. 2n curs.
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Cristina Font i Companyó (coordinadora de l’Àrea de Turisme de la UV)
Objectius: Donar pautes i mètodes per aconseguir un desenvolupament adequat fent espe-
cial èmfasi en els impactes mediambientals, des de la planificació d’un espai fins a la creació
de productes turístics amb els processos d’intermediació i de comercialització.
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Professorat: Jordi Mora Vallbona, Frederich Prieto Caballé, Josep M. Pallars Pineda, Oriol
Iglesias Bedós
Tipus: Modular (6 mòduls + 1 de complementari)
Durada del segon curs: del 14 de novembre de 2000 al 5 de juny de 2001
Crèdits del segon curs: 18
Alumnes matriculats: 12

Màster d’Especialització en la Pràctica Psicomotriu (Ajuda terapèutica) – 1r curs
Organització: Facultat d’Educació / Associació per a l’Espressió i la Comunicació
Coordinació: Núria Franch (UV), Katty Homar, Josep Rota (AEC-ASEFOP).
Objectius: Integrar el procés de maduració psicològica de l’infant per la via motriu. Integrar
els indicis de la patologia d’aquesta maduració, el sentit dels símptomes expressats per la
via motriu o psíquica, i els principis d’acció i les estratègies d’intervenció necessàries per a
l’ajuda educativa o terapèutica.
Professorat: Bernand Aucouturier, president i fundador d’ASEFOP i formador de psicomo-
tristes. Carles Font, mestre i formador de psicomotristes ASEFOP, AEC. Núria Franch,
mestra i psicopedagoga, formadora de psicomotristes, professora de la UV. Katty Homar,
pedagoga i formadora de psicomotristes ASEFOP, AEC. Luís Meléndez, psicòleg i forma-
dor de psicomotristes ASEFOP, AEC. Gerard Mendel, socioanalista. Xei Pastor, pedagoga,
professora de la UB. Montserrat Rizo, fisioterapeuta, psicomotrista, professora de la UV.
Josep Rota, psicòleg, formador de psicomotristes ASEFOP, AEC. Ioalnda Vives, psicòloga
i formadora de psicomotristes ASEFOP, AEC.
Tipus: Integral
Durada del primer curs: del 6 d’octubre de 2000 al 15 de juny de 2001
Crèdits del primer curs: 30
Alumnes matriculats: 23

Màster en Gestió i Tecnologia del Medi Ambient – 2n curs: Enginyeria Ambiental
Organització: Escola Politècnica Superior
Direcció: Consol Blanch
Coordinadors: Manuel Vilar, Enric Vilalta, Xavier Serra, Joaquim Espona, Consol Blanch
Objectius: Proporcionar la formació continuada del personal tècnic en temàtica mediam-
biental. Permetre la resolució dels problemes ambientals que poden sorgir a les empreses.
Donar a conèixer les tecnologies adients per a minimitzar els impactes ambientals derivats
de les activitats productives. Presentar la legislació ambiental vigent i la seva aplicació.
Durada del segon curs: del 13 de novembre de 2000 al 28 de juny de 2001
Crèdits segon curs: 18
Alumnes matriculats: 15
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Màster en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Empresa - Mòdul Gestió del Coneixement.
Alicacions Lotus Notes.

Organització: Escola Politècnica Superior i Àrea de Control i Comunicacions del SART
Coordinador: Dr. Carles Sans (Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la
UV), Gabriela Pardos (Fundación Airtel)
Objectius: Donar a conèixer les eines bàsiques de treball en grup i la gestió documental su-
portats en el sistema groupware més emprat a l’actualitat: Lotus Notes.
Professorat: Montserrat Gómez, llicenciada en Informàtica i professora de l’EPS de la UV.
Daniel Oliva, llicenciat en informàtica, analista programador i formador en Lotus Notes
de Caixa de Manlleu. Mercè Escuer, enginyera de telecomunicació, responsable de Marke-
ting Solutions de Lotus Development Corporation. Antoni Falguera, enginyer de Teleco-
municació, cap de projectes del Centre de Tecnologies de la Informació de l’Institut Català
de Tecnologia.
Tipus: Modular
Durada del mòdul: del 16 d’octubre al 20 de desembre de 2000
Crèdits: 6
Alumnes matriculats: 10

Màster en Interpretació de Conferències (4a edició)
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Interpretació
Coordinació: Margarida Estapé (UV)
Objectius: Formar professionals qualificats com a intèrprets de conferència, tant d’interpre-
tació consecutiva com simultània.
Tipus: Integral
Durada del curs: de gener a desembre de 2001
Crèdits: 48
Alumnes matriculats: 8

DIPLOMES DE POSTGRAU

Postgrau en Mediació
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Dr. Tulio Rosembuj, catedràtic i director de l’Institut d’Economia Pública,
Cooperativa i Dret Financer.
Objectius: Capacitar els participants en l’abordatge de conflictes i en els diferents models de
resolució alternativa de controvèrsies. Es pretén desenvolupar la possibilitat d’implementar
diferents mètodes en la resolució de disputes, identificar l’estratègia preferida i estudiar
formes de resolució de conflictes.
Tipus: Integral
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Durada: del 19 de gener al 2 de juny de 2001
Crèdits: 15
Alumnes matriculats: 11

Postgrau en Mercats Financers
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Mercè Vidal, cap del Departament de Comptabilitat i Finances de la UV.
Objectius: Introduir els participants en els nous conceptes i tècniques desenvolupades en
els mercats financers actuals. Adquirir un bon coneixement de les interrelacions dels mer-
cats financers, el domini de la matemàtica financera que s’aplica avui i l’aplicació dels nous
instruments financers en la gestió del risc.
Professorat: Antonio Alegre, UB; José Manuel Araguas, UB; Carme Badia, UB; Manuel Ca-
beza, UV; Enric Casulleras, UV; Horènsia Fontanals, UB; Lluís Planàs, UdG; Santi Ponce,
UV.
Tipus: Modular
Durada: d’octubre de 2000 a maig de 2001
Crèdits: 15
Alumnes matriculats: 4

Postgrau en Desenvolupament i Expressió Psicomotrius (0-8 anys)
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Núria Franch
Objectius: Aprofundir en la importància de la intervenció psicomotriu en l’àmbit educatiu
entesa com una manera de facilitar a l’infant l’accés a vivències, experiències i coneixement
i, alhora, com a expressió personal.
Professorat: Teresa Buscart, Isabel Carrillo, Miquel Casadevall, Cèsar Comas, Núria Franc,
Teresina Maideu, Montserrat Rizo, Josep Rota, Núria Simó.
Tipus: Integral
Durada del curs: del 9 d’octubre de 2000 al 5 de desembre de 2001
Crèdits: 20
Alumnes matriculats: 21

Postgrau en Infermeria Quirúrgica (4a edició)
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Montserrat Lorenzo i Àvila (UV), Xavier de Castro i Gutiérrez (UV - Hospi-
tal General de Vic), Margarita Oriol i Ruscalleda (Hospital General de Vic)
Objectius: La formació d’especialistes en Infermeria Quirúrgica té com a finalitat desenvo-
lupar les competències dels professionals per poder donar una atenció integral a la persona
en procés quirúrgic.
Professorat: Professionals de la Clínica de Vic, Hospital General de Vic, Hospital General
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de Granollers, Universitat de Barcelona, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de Sant
Pau de Barcelona i Universitat de Vic.
Tipus: Integral
Crèdits: 40
Durada: del 17 de novembre de 2000 al 14 de juny de 2001
Alumnes matriculats: 22

Postgrau en Gestió de Cures d’Infermeria
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut / Hospital General de Vic
Coordinació: Montserrat Lorenzo i Àvila (UV)
Tipus: Integral
Crèdits: 18
Durada: d’octubre de 2000 a juny de 2001
Alumnes matriculats: 25

CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Curs «Aula d’Educació Infantil. Tres aportacions en el camp de l’educació dels infants de 0 a 3 anys»
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Maica Bernal (UV)
Objectius: Provocar curiositat, plantejar interrogants, compartir inquietuds a l’entorn d’al-
guns aspectes pedagògics a la Llar d’Infants.
Professors: Rosa Sellarès, llicenciada en Pedagogia, doctora en Psicologia, Fundació PRES-
ME. Montserrat Rizo, fisioterapeuta i pscomotricista, professora de l’EUCS de la UV.
Hores: 15 hores
Durada: 22 i 27 de febrer i 21 de març de 2001
Alumnes matriculats: 27

Curs «Cuidadors de Persones amb Demències»
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut / Fons Social Europeu
Coordinació: Esperanza Dudet
Objectius: L’objectiu principal és formar professionals capaços de proporcionar cures que
millorin les condicions de vida de les persones afectades de demències en el seu domicili o
en institucions geriàtriques.
Hores: 325
Durada: del 20 de setembre al 22 de desembre de 2000
Alumnes matriculats: 13



Curs «Urgències en Traumatologia Esportiva»
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut / Fons Social Europeu
Coordinació: Sebastià Canamasas
Objectius: Que el professional identifiqui els diferents traumatismes en les activitats espor-
tives. Conegui les bases essencials del tractament immediat de les principals i més freqüents
lesions esportives. Aprengui a realitzar la primera intervenció de la lesió. Saber les indica-
cions i contraindicacions en les lesions esportives d’urgència
Hores: 48
Durada: del 18 de desembre de 2000 al 23 de febrer de 2001
Alumnes matriculats: 23

Curs de Direcció Estratègica de l’Empresa: els recursos humans, factor clau de competitivitat
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV), Fina Damián (professora del Departa-
ment d’Organització i Empresa de la UV)
Objectius: Saber definir una estratègia i les polítiques conseqüents per a la gestió dels col·la-
boradors d’un equip o d’una empresa. Identificar les claus del lideratge i com aconseguir
motivar, animar i fer créixer professionalment la gent amb qui treballem. Valorar més i mi-
llor la importància de la gestió dels recursos humans en l’empresa moderna.
Professorat: Josep M. Orduña (director de Recursos Humans. Nutexpa).
Durada: del 23 d’octubre al 18 de desembre de 2000
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 25

Curs de Comerç Internacional
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV), Fina Damián (professora del Departa-
ment d’Organització i Empresa de la UV)
Objectius: Facilitar als estudiants els coneixements teòrics i pràctics que girin al voltant del
comerç internacional. Formar tècnics administratius en les operacions de comerç interna-
cional.
Professorat: Josep Lluís Aznar, advocat. Consultor del programa NEX (COPCA)
Durada: del 17 d’octubre al 21 de desembre de 2000
Crèdits: 6
Alumnes matriculats: 23

Curs de Direcció i Gestió Economicofinancera
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
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Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV), Fina Damián (professora del Departa-
ment d’Organització i Empresa de la UV)
Objectius: Aportar els conceptes bàsics que permetin la interpretació dels estats comptables
i financers de l’empresa. Aportar una metodologia d’anàlisi i de presa de decisions econò-
miques i financeres. Aportar una metodologia de planificació econòmica i financera.
Professorat: Francesc Trias, director d’Estudis de Noves iniciatives Empresarials d’Aleph
Durada: del 5 de febrer al 26 de març de 2001
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 26

Curs de Direcció i Gestió de Màrqueting a la PIME
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV), Fina Damián (professora del Departa-
ment d’Organització i Empresa de la UV)
Objectius: Donar el coneixement integrat i clarificador dels principals conceptes, instru-
ments i metodologies del màrqueting aplicables a la PIME. Criteris per a identificar i ana-
litzar l’impacte dels factors que condicionen el mercat, el sector i l’actuació competitiva de
l’empresa,
Professorat: Manel Rovira, consultor de Màrqueting
Durada: del 6 de febrer al 27 de març de 2001
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 26

Curs de Tècniques de Gestió per al Controller
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV), Fina Damián (professora del Departa-
ment d’Organització i Empresa de la UV)
Objectius: Oferir l’aprenentatge del càlcul dels costos de producció i l’anàlisi de les rendibi-
litats dels diversos productes o serveis de l’empresa.
Durada: del 17 d’abril al 7 de juny de 2001
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 27

Curs de Comercialització Turística
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Cristina Font Companyó, coordinadora i professora de Turisme de la UV
Objectius: Dotar els assistents dels coneixements necessaris sobre el mercat turístic actual
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per tal de dur a terme una estratègia òptima de comercialització dels productes turístics
d’interior.
Professora responsable: Cristina Font i Companyó
Durada: del 14 de novembre de 2000 al 30 de gener de 2001
Crèdits: 4
Alumnes matriculats: 11

Curs de Qualitat i Fidelització del Client en el Sector Turístic
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Cristina Font Companyó, coordinadora i professora de Turisme de la UV
Objectius: Dotar els assistents de tècniques que els permetin avaluar el grau de satisfacció
del client i dels costos associats a la qualitat en el sector turístic. Definir, conèixer i aplicar
instruments per a la gestió i fidelització de clients en el sector turístic.
Professora responsable: Cristina Font i Companyó
Durada: del 14 de novembre de 2000 al 30 de gener de 2001
Crèdits: 4
Alumnes matriculats: 11

Curs «Gestió i Actualització en Dret Laboral I. Salaris i Cotitzacions»
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinador: Fina Domènech, professora de Dret Laboral de la UV
Objectius: Oferir una formació pràctica i completa en la confecció de rebuts de salari i pro-
porcionar als participants els coneixements necessaris que els permetin analitzar correcta-
ment totes les operacions de cotització en relació amb una nòmina.
Crèdits: 2
Durada: del 6 al 20 de novembre de 2000
Alumnes matriculats: 10

Curs «Gestió i Actualització en Dret Laboral II. Contractes»
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinació: Fina Domènech, professora de Dret Laboral de la UV
Objectius: Oferir una visió pràctica i actualitzada de coneixements en funció dels darrers cri-
teris normatius i jurisprudencials en matèria de contractes de treball.
Crèdits: 2
Durada: del 5 al 19 de febrer de 2001
Alumnes matriculats: 13

Curs «Aplicació i Desenvolupament ORACLE»
Organització: Escola Politècnica Superior / Fons Social Europeu
Coordinació: Cristina Borralleras
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Objectius: Conèixer les extensions de SQL i les eines interactives de consulta d’Oracle.
Visió general de les característiques i de les possibilitats del Servidor Oracle i de la família de
productes. Adquirir els coneixements necessaris per fer d’administrador de base de dades
Oracle. Conèixer l’eina de desenvolupament d’aplicacions Developer i JDeveloper d’Oracle.
Hores: 50
Durada: 14 de desembre de 2000 al 27 de febrer de 2001
Alumnes matriculats: 17

Curs «Biblioteques Escolars i Documentació Educativa»
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació / Fons Social Euro-
peu
Coordinació: Manuel Llanas
Objectius: Aprofundir en la gestió de les biblioteques escolars i en la seva integració en el pro-
jecte educatiu dels centres docents. Conèixer criteris de selecció i avaluació de materials bi-
bliogràfics i introduir una diversitat de recursos electrònics en suports digitals i a Internet
per a respondre a les exigències de la Societat de la Informació. Aprofundir en els processos
de formació d’usuaris i de dinamització i difusió de serveis en les biblioteques escolars.
Hores: 40
Durada: del 16 de desembre de 2000 al 10 de març de 2001
Alumnes matriculats: 13

VII Curs intensiu i pràctic d’Iniciació a la Interpretació d’Enllaç»
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Coordinadora: Maria Perramon (UV)
Hores: 14
Durada: 18 i 19 de setembre de 2000
Alumnes matriculats: 6

Curs «Producció de Vídeo, Televisió i Publicitat»
Organització: Servei d’Àudiovisuals / Fons Social Europeu
Coordinació: Josep Maria Roma
Objectius: L’objectiu és la capacitació en les tècniques bàsiques de producció en vídeo. Obte-
nir la capacitació per planificar una producció vídeogràfica completa des del plantejament i
execució del guió i la seva adaptació al llenguatge àudiovisual, així com les tècniques concre-
tes de captació d’imatges i postproducció en vídeo i àudio.
Hores: 192
Durada: del 23 de novembre al 30 de desembre de 2000
Alumnes matriculats: 12
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Curs «Preparació per a les Proves per als més grans de 25 anys»
Organització: Totes les facultats i escoles
Objectius: Desenvolupar els continguts de la prova específica per als més grans de 25 anys
Durada: de novembre de 2000 a març de 2001
Hores: 30, 60 o 90 segons l’ensenyament
Alumnes matriculats: 14

Curs «Tècniques de Recerca de Feina»
Organització: Rectorat
Coordinadora: Montserrat Vilalta
Objectius: Ajudar els estudiants que són a punt d’acabar els seus estudis, a trobar un lloc de
treball adient a les seves capacitats.
Hores: 9
Durada: del 26 de març al 3 d’abril de 2001
Alumnes matriculats: 121

JORNADES

Més Enllà de la Malaltia. Jornada de Salut Mental
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Nilda Estrella, Teresa Lleopart
Objectius: Plantejar i analitzar els recursos i les intervencions que es realitzen actualment en
el marc sociosanitari educatiu i ocupacional, tant per a adults com per a infants i adolescents
Hores: 9
Durada: 14 de març de 2001
Alumnes matriculats: 171

3a Jornada de Medicina Esportiva
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut / Unió Esportiva de Vic
Coordinació: Dr. Josep Pérez i Castanedo
Hores: 4
Durada: 7 d’abril de 2001
Alumnes matriculats: 119

I Jornades de Didàctica de Coneixement del Medi
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Josep Casanovas, Teresa Feu, Rosa Guitart, Jordi Martí, Ramon Rial, Sebastià
Riera, Núria Simó, Joan Soler, Jacint Torrents.
Objectius: Replantejar què entenem per Coneixement del Medi. Proposar línies d’actuació i
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estratègies didàctiques. Intercanviar reflexions i experiències.
Hores: 10
Durada: 23 i 24 de març de 2001
Alumnes matriculats: 71

Jornades d’Actualització Tributària
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinador: Miquel Genís
Hores: 80
Durada: del 18 de desembre de 2000 al 19 de gener de 2001
Alumnes matriculats: 12

Jornades de Comerç Electrònic
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinador: José Manuel Calavia Molinero (UB) / Miquel Genís Serra (UV)
Hores: 21
Durada: del 7 al 30 de novembre de 2000
Alumnes matriculats: 13

Jornades sobre l’Empresa Familiar
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Coordinador: José Manuel Calavia Molinero (UB)
Hores: 20
Durada: del 6 al 27 de febrer de 2001
Alumnes matriculats: 13

V Jornades de Traducció a Vic. Traducció i Edició a Catalunya, Ahir i Avui
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Coordinadora: Xus Ugarte (UV) / Ronald Puppo (UV)
Durada: 26 i 27 d’abril de 2001
Alumnes matriculats: 64

NOMBRE D’ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTINUADA A LA UNIVERSITAT DE VIC

Matriculats a Postgraus i Màsters .................................228
Matriculats a Cursos d’Extensió Universitària ...............269
Matriculats a Jornades..................................................463
Total ...........................................................................960
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Formació Continuada a centres vinculats a la Universitat de Vic

TÍTOLS DE MÀSTER

Màster en Creació i Direcció d’Empreses Turístiques
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques / ESERP
Coordinació: Sergi Massana i Mas, professor del Departament de Màrqueting i Promoció
Turística de la UV.
Tipus: Integral
Crèdits: 35

Màster en Direcció d’Empreses Familiars i de Pimes
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques / ESERP
Coordinació: Fernando J. Huertas Colomina, director d’Estudis i Màsters de l’Àrea d’Em-
presa d’ESERP. Antoni Mora i Puigví (professor del Departament d’Economia de la Facul-
tat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV.
Tipus: Integral
Durada: 15 d’octubre de 2000 a 15 juny de 2001
Crèdits: 30

Màster en Direcció General
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques / ESERP
Coordinació: Fernando J. Huertas Colomina, director d’Estudis i Màsters de l’Àrea d’Em-
presa d’ESERP. Antoni Mora i Puigví (professor del Departament d’Economia de la Facul-
tat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV.
Tipus: Integral
Durada: 15 d’octubre de 2000 a 15 juny de 2001
Crèdits: 30

Màster en Planificació, Gestió i Implantació de la Qualitat en Equipaments Turístics (1r curs)
Organització: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques / Ajuntament de Blanes
Coordinació: Antoni Mora i Puigví (professor del Departament d’Economia de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UV
Tipus: Modular
Durada: del 2 de novembre de 2000 al 31 de maig de 2001
Crèdits: 15 (només primer curs)
Alumnes matriculats: 14
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Màster en Comunicació Multimèdia
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Elisabet Plantada
Tipus: Modular
Durada: de novembre de 2000 a juny de 2002
Crèdits: 42
Alumnes matriculats: 25

Màster en Logopèdia (1r curs)
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2000 a juny de 2001/ Distància
Crèdits: 51
Alumnes matriculats: 57

Màster d’Intervenció en Dificultats d’Aprenentatge (1r curs)
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2000 a juny de 2001 / Distància
Crèdits: 51
Alumnes matriculats: 5

DIPLOMES DE POSTGRAU

Postgrau en Neuropsicologia
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2000 a juny de 2001 / Distància
Crèdits: 16
Alumnes matriculats: 14

Postgrau en Mediació
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2000 a juny de 2001 / Distància
Crèdits: 16
Alumnes matriculats: 12
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CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Curs BAU-Nit. Especialització en Disseny d’Interiors (1r curs)
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Elisabet Plantada
Tipus: Modular
Durada: d’octubre de 2000 a juny de 2001
Crèdits: 18 (el 1r curs)
Alumnes matriculats: 15

Curs BAU-Nit. Especialització en Disseny Gràfic (1r curs)
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Elisabet Plantada
Tipus: Modular
Durada: d’octubre de 2000 a juny de 2001
Crèdits: 18 (el 1r curs)
Alumnes matriculats: 33

Curs d’Ajudant Tècnic Veterinari
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 8

Curs d’Assessoria Laboral
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 4

Curs d’Auxiliar de Clínica Veterinària
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 22

Curs d’Auxiliar Tècnic Veterinari
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 9
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Curs de Comptabilitat Financera
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 3

Curs de Direcció i Gestió d’Agències Immobiliàries
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 3

Curs de Gestió Ambiental a l’Empresa
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 1

Curs de Gestió de Finques
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 19

Curs de Gestió i Direcció dels Recursos Humans
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 7

Curs de Gestió Immobiliària
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 28

Curs de Pèrit en Valoracions Immobiliàries
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 5
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Curs de Tècnic en Gestió ambiental
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 2

Curs de Tributació i Assessoria Fiscal
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis Psicològics
Coordinació: Carme López
Hores: 100
Alumnes matriculats: 8

NOMBRE D’ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTINUADA DE CENTRES VINCULATS A LA UNIVERSITAT DE VIC

Matriculats a Postgraus i Màsters ..................................127
Matriculats a Cursos d’Extensió Universitària ...............167
Total ...........................................................................294

NOMBRE TOTAL D’ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LA UNIVERSITAT DE VIC

Matriculats a Postgraus i Màsters .....................................355
Matriculats a Cursos d’Extensió Universitària ..................436
Matriculats a Jornades ....................................................463
Total .......................................................................... 1.254
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Escola d’Idiomes

Presentació

El setembre de 2000 a l’inici del curs acadèmic 2000-01 vaig ocupar el càrrec de director
l’Escola d’Idiomes. A banda de la meva incorporació, aquest curs començava també amb la novetat
que l’Escola d’Idiomes es feia càrrec del Departament d’Idiomes de la Facultat de Ciències Jurídi-
ques i Econòmiques. He participat de manera activa al Consell de Deganat de la FCJE per mante-
nir els vincles amb el centre. Es potencia així la importància de l’actuació transversal de l’Escola
d’Idiomes que imparteix l’idioma estranger, general i específic, de la Facultat de Ciències Jurídi-
ques i Econòmiques, de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Politècnica Supe-
rior.

D’altra banda l’Escola d’Idiomes, com a centre de formació en idiomes per a tota la co-
munitat universitària i el públic general, ha ofert cursos d’anglès, francès, alemany, italià, rus i ca-
talà. A més dels cursos a les aules de la Universitat, l’Escola d’Idiomes ha consolidat l’oferta de cur-
sos de formació in company, a empreses, en col·laboració amb el Servei d’Estudis i Empresa
(SEREM) de la UV.

L’any 2001 va ser nomenat per la Comissió Europea Any Europeu de les Llengües, amb la
finalitat de potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres. L’Escola d’Idiomes ha volgut fer-se
ressò d’aquesta celebració i al llarg de l’any ha organitzat alguns actes que han tingut sempre pre-
sents els objectius d’aquesta efemèride: el concurs Any Europeu de les Llengües, conjuntament
amb El 9 Nou; una obra de teatre en anglès; una exposició sobre Heinrich Heine i la preparació i
presentació de l’exposició Europa un viatge lingüístic compartit. Els actes de l’Any Europeu de les
Llengües es mantindran encara el primer quadrimestre del proper curs acadèmic.

Aquest curs també s’ha constituït finalment l’Associació de Centres de Llengües en l’En-
senyament Superior (ACLES) de la qual l’Escola d’Idiomes de la UV és un dels 17 centres que la
formen inicialment. El procés de creació va començar fa gairebé dos anys i després d’alguns entre-
bancs s’ha pogut constituir. Els objectius de l’associació són fomentar l’ensenyament de llengües
estrangeres en l’àmbit universitari, augmentar la qualitat de la docència i unificar criteris de funcio-
nament administratiu.

Els reptes de futur de l’Escola d’Idiomes són, en aquests moments, aconseguir una major
implantació entre el públic extern a la Universitat i col·laborar en el procés de difusió de llengües
estrangeres en el camí cap al multilingüisme dels europeus. D’altra banda, l’Escola d’Idiomes vol
continuar la tasca de difusió del idiomes entre la comunitat universitària. En el procés de globalit-
zació i d’unificació d’Europa cada cop es va fent més evident la necessitat de conèixer almenys una
llengua estrangera, aquest fet és especialment important per al estudiants universitaris i la seva fu-
tura inserció laboral. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha volgut potenciar l’aprenentatge
de llengües estrangeres i amb aquest objectiu ha elaborat un document on expressa la intenció de
fer obligatori el domini d’una tercera llengua per als estudiants universitaris catalans.
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CURSOS I EXÀMENS D’IDIOMES

L’Escola d’Idiomes ha impartit els següents cursos:

Cursos ordinaris:
— Sis nivells d’anglès, tres de francès, tres d’alemany, dos d’italià i un de rus.

Cursos extraordinaris:
— Perfeccionament de l’expressió oral en anglès i francès.
— Tres nivells d’anglès tècnic.
— Iniciació al català.

Per acabar, només em queda agrair als professors la professionalitat i la dedicació amb què
han desenvolupat tots els projectes que hem anat engegant, i el seu compromís amb l’Escola i la
Universitat de Vic.

En les pàgines que segueixen presentem l’activitat que s’ha dut a terme a l’Escola d’Idio-
mes

SERGIDOMÍNGEZ I TARRAGONA

Director de l’Escola d’Idiomes

Relació del professorat

Català
Jordina Coromina i Subirats

Anglès
Gonçal Calle i Rosingana
Montserrat Corrius i Gimbert
Maria Carme Crivillés i Grau
Conor Gleeson
Josefina Guix i Soldevila
Sarah Khan
Joan Masnou i Suriñach
Maria Àngels Piñana i Garriga
Maria Antònia Pujol i Famadas

Francès
Claude Brigitte Carcenac
Gemma Delgar i Farrés

Alemany
Jordi Auseller i Roquet
Anna Masferrer i Giralt

Italià
Eduard Vilella i Morató

Rus
Dolors Chavarria i Domingo
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Altres cursos:
— Curs de preparació per al First Certificate in English de la Universitat de Cambridge.
— Curs de preparació per al «Requeriment de l’idioma» de l’EUPO.
— Curs d’iniciació a l’anglès per a l’Aula de Gent Gran
— Cursos d’anglès comercial de nivell pre-intermediate, dissenyats a mida i impartits a

l’empresa per a treballadors de Bon Preu S.A.
— Curs d’anglès de 30 hores Effective Communication in English organitzat en el marc de

la Universitat d’Estiu de Vic.

L’Escola d’Idiomes ofereix la possibilitat que els estudiants es presentin als exàmens ofi-
cials que es detallen a continuació:

— Examen del Preliminary English Test
— Examen del First Certificate in English de la Universitat de Cambridge.
— Examen del Certificate in Advanced English de la Universitat de Cambridge.
— Examen A1 del Diplôme d’Études en Langue Française del Ministeri d’Educació

Francès.
— Examen A2 del Diplôme d’Études en Langue Française del Ministeri d’Educació

Francès.
— Examen A3 del Diplôme d’Études en Langue Française del Ministeri d’Educació

Francès.

CONFÈRÈNCIES I ALTRES ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ESCOLA D’IDIOMES

Durant el curs 2000-01 s’han organitzat les següents conferències i activitats:
— El dia 25 d’abril, la professora Claire Marlhens, de l’Escola Oficial d’Idiomes de

l’Hospitalet, va pronunciar la conferència Le département de l’Aude.
— El dia 10 de maig, el Dr. Jordi Jané, professor de la Universitat Rovira Virgili, va pro-

nunciar la conferència De la flor blava al clavell vermell : una visió de Heinrich Heine.
— El dia 19 d’abril, la professora Àngels Piñana va pronunciar la conferència Tanzania

per als estudiants de l’assignatura d’anglès IV de Turisme
— El dia 3 de juliol, el Dr Josep M. Sanmartí, assessor expert en llengües minoritàries de

la Comissió Europea i professor de la Universidad Europea de Madrid, va pronunciar la conferèn-
cia La Unió de 60 llengües.

— Del 23 de febrer al 7 d’abril. Concurs d’idiomes Any Europeu de les Llengües elaborat
per l’Escola d’Idiomes i organitzat conjuntament amb el periòdic El 9 Nou.

— El 26 d’abril el grup Firewalk Theatre va representar l’obra de teatre en anglès Fran-
kenstein, programada conjuntament amb la Facultat d’Educació de la UV i l’Institut Municipal
d’Acció Cultural (IMAC).



— El 26 d’abril, la professora Gemma Delgar va organitzar la projecció de la pel·lícula en
versió original i subtitulada en francès L.627 (França, 1992) del director Bertrand Tavernier.

— Del 10 al 27 de maig, exposició Heinrich Heine: vida obra i influència, cedida pel Go-
ethe Institut de Barcelona i coordinada per la professora Anna Masferrer, al Museu de l’Art de la
Pell.

— Del 3 al 29 de juliol, exposició Europa, un viatge lingüístic compartit, elaborada pels
professors de l’Escola d’Idiomes i comissariada pel professor Gonçal Calle, per commemorar l’Any
europeu de les llengües, en el marc de la Universitat d’Estiu al Museu de l’Art de la Pell.

PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’IDIOMES
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VI Universitat d’Estiu. Vic 2001

La Universitat de Vic ha ofert, en aquesta nova edició de la Universitat d’Estiu, un total
de 32 cursos. Seguint les directrius d’anys anteriors, s’ha continuat la política d’ampliar el marc te-
rritorial de cursos fora de la ciutat de Vic (Centelles, Blanes) i d’augmentar l’oferta a professionals
de diferents àmbits i a estudiants d’altres universitats per tal de no perjudicar les lliures eleccions
que s’imparteixen a la nostra Universitat. Per exigències de l’Institut Joan Lluís Vives s’ha optat per
una oferta més acadèmica que en l’edició anterior.

Del conjunt de la programació ha destacat: la continuïtat d’alguns cursos que ja s’han re-
alitzat en altres edicions; la gran quantitat de cursos dedicats a les noves tecnologies, especialment a
Internet; l’èxit dels cursos relatius a salut i qualitat de vida, i el fet que per primera vegada s’han
ofert cursos de formació del professorat.

Els cursos s’han agrupat en les següents temàtiques:
— Cinema i mitjans de comunicació
— Noves tecnologies
— Educació i Ciències Socials
— Economia i empresa
— Llenguatge i comunicació verbal
— Medicina
— Salut i qualitat de vida
— Art i Disseny
— Observació de la natura
Aquests cursos s’han impartit a diferents poblacions de Catalunya per tal de fer present la

Universitat de Vic fora de la comarca d’Osona i per facilitar als interessats la possibilitat de poder-
hi assistir: Vic, Barcelona, Granollers, Blanes, Roda, Montesquiu, Ripoll, Centelles.

ORGANITZACIÓ

Comissió Permanent
Ramon Pinyol, president de la VI Universitat d’Estiu de Vic 2001
Carme Sanmartí, codirectora de la VI Universitat d’Estiu de Vic 2001
Fina Domènech, codirectora de la VI Universitat d’Estiu de Vic 2001
Montserrat Vilalta, secretària general
Joan Lagunas, director financer
Teresa Puntí, Facultat d’Educació
Sergi Domínguez, Escola d’Idiomes de la UV
Enric Casulleras, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Àngel Tortadès, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació



Pilar Soler, Escola Universitària de Ciències de la Salut
Consol Blanch, Escola Politècnica Superior
Xavier Rambla, Càtedra Unesco

ACTE INAUGURAL

Se celebrà el dia 26 de juny, a dos quarts de vuit del vespre, a la Sala de la Columna de
l’Ajuntament de Vic, presidit per l’Alcalde de la Ciutat i amb la presència del Dr. Andreu Mas-Co-
lell, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

En aquest mateix acte, amb motiu de la seva jubilació en complir 70 anys, s’homenatjà el
professor Segimon Serrallonga, que hi dictà la seva lliçó de comiat.

CURSOS

Cinema i experiència de l’espectador
Coordinadora del curs: Laura Llevadot (UB)
Professorat: Víctor Ramírez (UB), Laura Llevadot (UB)
Alumnes matriculats: 18
Procedència de l’alumnat: UV: 1 / Altres universitats: 13 / Professionals: 4

El viatge de l’heroi. L’estructura del mite al cinema
Coordinadora del curs: Mireia Canals (Mass Media - UV)
Professorat: Mireia Canals (Mass Media - UV)
Alumnes matriculats: 7
Procedència de l’alumnat: UV: 6 / Professionals: 1

Locució i presentació a televisió
Coordinador del curs: Eduard Berraondo (Mass Media - UV)
Professorat: Mabel Alberola (Mass Media - UV), Raül Martínez (Mass Media - UV),
Eduard Berraondo (Mass Media - UV)
Alumnes matriculats: 11
Procedència de l’alumnat: UV: 6 / Altres universitats: 1 / Professionals: 4

Salut i Internet: recursos d’informació biomèdica i sanitària a la xarxa
Coordinador del curs: Ferran Burguillos (UV)
Professorat: Alfons Codina (UV), Ferran Burguillos (UV)
Alumnes matriculats: 14
Procedència de l’alumnat: UV: 6 / Altres universitats: 5 / Professionals: 3
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L’accés a la informació a Internet (3a edició)
Coordinador del curs: Joan Isidre-Badell (UV)
Professorat: Lluís Codina (UPF), Cristòfol Rovira (UPF), Ferran Burguillos (UV), Joan-
Isidre Badell (UV)
Alumnes matriculats: 21
Procedència de l’alumnat: UV: 16 / Altres universitats: 4 / Professionals: 1

Internet: navegació, correu electrònic i disseny de pàgines Web (3a edició)
Coordinadora del curs: Marta Marimon (UV)
Professorat: Marta Marimon (UV)
Alumnes matriculats: 22
Procedència de l’alumnat: UV: 20 / Altres universitats: 1 / Professionals: 1

Introducció a l’ordinador personal i a les xarxes de la informació. 2 mòduls
Coordinadors del curs: Jordi Tuneu (UV), Jaume M. March (UV)
Professorat: Jordi Serra (UV), Xavier Molas (UV), Xavier Escalera (UV), Jordi Tuneu
(UV), Jaume M. March (UV)
Alumnes matriculats: 32
Procedència de l’alumnat: UV: 21 / Altres universitats: 4 / Professionals: 7

Introducció al disseny de pàgines Web (2a edició)
Coordinador del curs: Albert Carles (BAU-UV)
Professorat: Albert Carles (BAU-UV)
Alumnes matriculats: 15
Procedència de l’alumnat: UV: 5 / Professionals: 10

Curs de programació per Internet
Coordinador del curs: Albert Baucells (UV)
Professorat: Josep Rouano (programador d’empresa), Raymond Lagonigro (UV), Progra-
mador d’empresa (Serveis d’Internet Javajan), Albert Baucells (UV)
Alumnes matriculats: 19
Procedència de l’alumnat: UV: 16 / Altres universitats: 1 / Professionals: 2

Comerç Electrònic
Coordinadors del curs: Miquel Genís (UV), José Manuel Calavia (UB)
Professorat: Marcos Gallardo (Mazars&Asociados-BCN), M. Dolors Gramunt (UB), Jo-
sé A. Fernández Amor (inspector de finances), Ángel Baena (UAB), M. Lluïsa Solé (UB),
Carles Maluquer (UB), José Manuel Calavia (UB)
Alumnes matriculats: 18
Procedència de l’alumnat: UV: 15 / Altres universitats: 2 / Professionals: 1
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L’Àfrica dels Grans Llacs: la lluita contra la impunitat
Coordinador del curs: Joan Casòliva (Institut Superior de Ciències Religioses)
Professorat: Ildelfons Munyeshaca (ambaixador de Rwanda a diversos països africans i
europeus), Josep M. Pujol (missioner a Rwanda), Joaquim Gascón (Medicus Mundi), Je-
an Claude Nwije Ntwaza (refugiat Rwandès), Cristina (monja dominica cooperant a
Rwanda), Chris de Beule (SOS Rwanda-Burundi, de Bèlgica), Joan Carrera (Fundació
S’olivar, de Mallorca), Montse Soldevila (Medicus Mundi), Carles Giol, Joan Ripoll, Jo-
an Carrero, Joan Casòliva
Alumnes matriculats: 16
Procedència de l’alumnat: UV: 7 / Altres universitats: 9

Arqueologia de Camp. Excavació i experimentació arqueològica
Coordinadora: Imma Ollich (UB - Fundació Privada l’Esquerda)
Professorat: Peter J. Reynolds (Buster Ancient Farm, UK), Consol Blanch (UV), Carme
Cubero (Centre d’Estudis Martorellencs), Carme Goula (Escola d’Arts i Oficis, Vic), Jor-
di Juan-Tresserras (Universitat de Girona), Jordi Martí (UV), Maria Ocaña (UB - Funda-
ció Privada l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera (UB - Fundació Privada l’Esquerda),
Imma Ollich (UB - Fundació Privada l’Esquerda)
Alumnes matriculats: 21
Procedència de l’alumnat: UV: 2 / Altres universitats: 17 / Professionals: 2

La gestió del conflicte i tècniques de mediació en educació
Coordinador del curs: Joan Sala (UV)
Professorat: Joan Sala (UV)
Alumnes matriculats: 19
Procedència de l’alumnat: UV: 14 / Altres universitats: 5

Com trobar feina
Coordinadora: Gemma Andreu (UV)
Professorat: Miquel Pineda (psicòleg)
Alumnes matriculats: 26
Procedència de l’alumnat: UV: 24 / Altres universitats: 2

Effective Comunication in English
Coordinadors del curs: Montse Corrius (UV), Sergi Domínguez (UV)
Professorat: Conor Gleeson (UV), Sarah Umbrenen Khan (UV), Belinda Parris (UB)
Alumnes matriculats: 15
Procedència de l’alumnat: UV: 8 / Altres universitats: 2 / Professionals: 5

Un mètode innovador en l’aprenentatge de llengües estrangeres
Coordinadora del curs: Marisol Valldepérez
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Professorat: Marisol Valldepérez
Alumnes matriculats: 5
Procedència de l’alumnat: UV: 1 / Altres universitats: 3 / Professionals: 1

Curs sobre edició i correcció de textos en castellà (2a edició)
Coordinadora del curs: Lluïsa Cotoner (UV)
Professorat: Pilar Beltrán (Círculo de Lectores), Teresa Julio (UV), Javier Pérez Escohota-
do (assagista i escriptor), Lluïsa Cotoner (UV)
Alumnes matriculats: 24
Procedència de l’alumnat: UV: 17 / Altres universitats: 3 / Professionals: 4

Introducció a la correcció i a l’edició de textos en català (5a edició)
Coordinador del curs: Eusebi Coromina (UV)
Professorat: M. Rosa Bayà (El Periòdico de Catalunya), Francesc Codina (UV), Montse
Ayats (Eumo Editorial), Jordina Coromina (UV)
Alumnes matriculats: 12
Procedència de l’alumnat: UV: 8 / Altres universitats: 3 / Professionals: 1

Fractura de fèmur en la gent gran: de la prevenció al tractament de la discapacitat
Coordinadors del curs: Dra. Dolors Cubí (Hospital de la Santa Creu de Vic), Dr. Joan
Espaulella (Hospital de la Santa Creu de Vic)
Professorat: J. I. González Montalvo (Hospital Universitari La Paz, Madrid), Pau Sán-
chez (CSS Creu Roja, L’Hospitalet de Llobregat), A. Cuixart (Hospital General de la Vall
d’Hebron), E. Kanterewiz (Hospital General de Vic), H. Guyer (Hospital General de
Vic), D. Muñoz (Hospital de la Santa Creu - Hospital General de Vic), Equip de trauma-
tologia (Hospital General de Vic), Equip de la Unitat de Convalescència (Hospital de la
Santa Creu de Vic)
Alumnes matriculats: 121
Procedència de l’alumnat: UV: 28 / Professionals: 93

V Curs de cardiologia per a metges d’atenció primària i III Jornada Cardiovascular d’Osona
Coordinador del curs: Dr. Josep Sadurní (Hospital General de Vic)
Professorat: Abel Mariné (UB), Ricard Serra (Hospital de Sant Pau / F.C.B), Manel Porta
(Hospital General de Vic), Pep Palau (Gastrònom-Restaurador), Elisenda Porta (Publi-
citària), Jaume Palau (Entrenador d’Esport), Glòria Casellas (Professora d’Institut),
Montserrat Riera (ABS Vic Nord), Montserrat Castells (Hospital General de Vic), Agustí
Comella (Centre Mèdic Esportiu d’Osona), Francesc Marín (Centre Mèdic Esportiu
d’Osona), Miquel Ylla (Hospital General de Vic), Carles Falces (Hospital General de
Vic), Josep Sadurní (Hospital General de Vic), M. Àngels Moleiro (Hospital General de
Vic), Carles Blay (ABS Sta. Eugènia de Berga), Joan García (Hospital de Sant Pau), Anto-
ni Bayés de Luna (Hospital de Sant Pau)
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Alumnes matriculats: 86
Procedència de l’alumnat: UV: 7 / Altres universitats: 2 / Professionals: 77

Tacte terapèutic
Coordinadora del curs: Anna Rovira (UV)
Professorat: Rosa Ferrer de Dios (UB)
Alumnes matriculats: 28
Procedència de l’alumnat: UV: 25 / Altres universitats: 1 / Professionals: 2

Massatge terapèutic (3a edició)
Coordinadora del curs: Roser Picas (UV)
Professorat: Sebastià Canamassas (UV), Carles Parés (UV), Roser Picas (UV)
Alumnes matriculats: 90
Procedència de l’alumnat: UV: 87 / Altres universitats: 1 / Professionals: 2

Massatge com a eina de comunicació corporal i tècniques de relaxació
Coordinadores del curs: Mònica Roura (UV), Eulàlia Guix (Hospital de Granollers)
Professorat: Montse Rizo (UV), Mònica Roura (UV), Diego Ramírez
Alumnes matriculats: 57
Procedència de l’alumnat: UV: 51 / Altres universitats: 1 / Professionals: 5

Iniciació a l’equitació terapèutica i hipoteràpia
Coordinadora del curs: Judit Rusiñol (UV)
Professorat: Sònia Romera (Associació Catalana d’Equitació Terapèutica i Hipoteràpia),
Raquel Vicente (professora d’equitació)
Alumnes matriculats: 60
Procedència de l’alumnat: UV: 41 / Altres universitats: 5 / Professionals: 14

Situacions conflictives i problemes deontològics en la pràctica diària del personal sanitari
Coordinadora del curs: Pilar Soler (UV)
Professorat: Juan Carlos Sánchez (Hospital de la Vall d’Hebron), David Olivart (Centre
de Dia Psicogeriàtric Shambhala, Palau de Plegamans), Dolors Jiménez (metge forense,
jutjats de Badalona), Laura Sancho (actriu TV3), Alicia Pérez (actriu TV3)
Alumnes matriculats: 19
Procedència de l’alumnat: UV: 14 / Altres universitats: 2 / Professionals: 3

Alimentacions alternatives
Coordinadora del curs: Núria Obradors (UV)
Professorat: Enric Ser (historiador, naturòpata i conseller higienista), Dolors Bussoms
(infermera, restauradora macrobiòtica), Zang Lu (llicenciat en medicina tropical xinesa
per la Universitat de Pekin), Andrea Corominas (metge anestesista, postgraduada en Me-
dicina Naturista)
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Alumnes matriculats: 32
Procedència de l’alumnat: UV: 27 / Altres universitats: 2 / Professionals: 3

Atenció urgent a la persona amb cremades
Coordinadora del curs: Montserrat Faro (UV)
Professorat: Pablo A. Gómez (Hospital de la Vall d’Hebron), David Olivart (Centre de
Dia Psicogeriàtric Shambhala, Palau de Plegamans), Josep M. Petit (Hospital de la Vall
d’Hebron), Juan Carlos Sánchez (Hospital de la Vall d’Hebron), Xavier Teixidó (Hospi-
tal de la Vall d’Hebron), Manuel Tomàs (infermer, Cos de Bombers - Ajuntament de Bar-
celona)
Alumnes matriculats: 35
Procedència de l’alumnat: UV: 30 / Professionals: 5

Aparadorisme (2a edició)
Coordinadora del curs: Mercè Benet (BAU - UV)
Professorat: Mercè Benet (BAU - UV)
Alumnes matriculats: 16
Procedència de l’alumnat: UV: 3 / Professionals: 13

Photoshop (2a edició)
Coordinador del curs: Guillem casino (BAU-UV)
Professorat: Guillem Casino (BAU - UV)
Alumnes matriculats: 15
Procedència de l’alumnat: UV: 2 / Altres universitats: 2 / Professionals: 11

QUAM’01. Present Continu. Producció artística i construcció de la realitat
Coordinadors del curs: Martí Peran (H. Associació per a les Arts Contemporànies), Mai-
te Palomo (H. Associació per a les Arts Contemporànies)
Professorat: Francesco Bonami, Eugeni Bonet, Los Carpinteros, Xavier Costa, Rubén
Gallo, Fabrize Hybert, Chus Martínez, Martí Peran, Superflex, Bert Theis, Nicolás Bour-
riaud
Alumnes matriculats: 65
Procedència de l’alumnat: Professionals 65

Iniciació a la fotografia de la natura
Coordinador del curs: Antoni Arrizabalaga (Museu de Granollers)
Professorat: Albert Masó (Facultat de Biologia, UB - Institut d’Estudis Fotogràfics de Ca-
talunya)
Alumnes matriculats: 8
Procedència de l’alumnat: UV: 3 / Altres universitats: 3 / Professionals: 2
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Viatge pel Sistema Solar
Coordinador del curs: Enric García (Observatori Esteve Duran)
Professorat: Enric García
Alumnes matriculats: 16
Procedència de l’alumnat: UV: 10 / Altres universitats: 5 / Professionals: 1

ESCOLA D’ESTIU VEDRUNA

En el marc de la VI Universitat d’Estiu de Vic, i d’acord amb el conveni signat entre la
Fundació Universitària Balmes i la Congregació de Carmelites-Vedruna, s’acullen els cursos in-
terns organitzats el col·lectiu d’Escoles Vedruna de la província de Barcelona.

La relació de cursos i professors, amb un total de 310 inscrits, és la següent:

Curs Professor Inscrits

Internet bàsic Josep Closa 26

Noves tecnologies a l’aula Ramon Barlam 22

Programació informàtica de 3 a 12 anys Joan Calvo 18

Internet a les àrees de llengua i socials Cristòfol Jiménez 13

L’expressió escrita a Primària Assumpta Fargas 15

L’expressió escrita a Secundària Francesc Codina 14

Programació multinivell a Secundària Robert Ruiz 15

Alumnes hiperactius Fundació ADANA 18

Recursos per millorar l’atenció Joan Castellsegué 24

Pla d’acció tutorial a Secundària Salvador Vidal 15

La tutoria a Primària Esteve Pujol 18

Curs de competències bàsiques Ignasi Salat 17

Didàctica de la matemàtica a Secundària Carme Brugués 19

La lectoescriptura a parvulari Montserrat Bigas 19

El treball per projectes a Infantil i Primària Maite Mases, MercèVentura,
Jordi Martí, Antoni Zabala,
Rosa Guitart 23

L’atenció a la diversitat a Primària Josep Font, Jaume Carbonés
Montse Castells 34



ALTRES ACTIVITATS

Exposició: Europa, un viatge lingüístic compartit, en commemoració de l’Any Europeu de
les Llengües, organitzada per l’Escola d’Idiomes i inaugurada amb la conferència La Unió de 60
llengües, a càrrec del Dr. Josep M. Sanmartí. Del 3 al 29 de juliol al Museu de l’Art de la Pell.

Presentació del llibre Manual de redacció administrativa de Núria Altés i Xavier Pejó. Dia
11 de juliol, a dos quarts de dues, al Palau Bojons.

La Universitat de Vic ha estat la seu de les XV Jornades Internacionals per a Professors de
Català, organitzades per la Direcció General de Política Lingüística i la Direcció General d’Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Informació. Del 16 al 19 de juliol.

Dins de la programació de la Universitat d’Estiu s’inclogué l’homenatge al Sr. Joan Tria-
dú en el seu 80 aniversari, el dia 30 de juliol.
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Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Osona

Aquest setè curs de la nostra Aula té una singularitat especial i és que comença en l’últim
any del segle XX i acaba el juny del primer any del segle XXI. Tot un símbol de permanència i d’es-
perança en una llarga continuïtat.

ACTIVITATS

Dia Mundial del Cor

El diumenge dia 24 de setembre de 2000, poc abans de començar les activitats normals,
l’Aula va celebrar el Dia Mundial del Cor amb una caminada. La idea va sorgir d’una conferència
sobre «Prevenció de les malalties del cor» que donà el Dr. Antoni Bayés de Luna el dia 12 de maig.
Hi van participar unes 500 persones. L’eslògan del Dia era «Estima el cor, deixa’l que bategui».

Conferències i cursets

El dia 4 d’octubre va tenir lloc la primera conferència i el dia 11 l’Aula va celebrar la Inau-
guració Oficial del Curs amb la presència del rector de la Universitat de Vic, Sr. Ricard Torrents, de
l’alcalde de Vic, Sr. Jacint Codina, i del president del Consell Comarcal d’Osona, Sr. Ramon Vall.
La lliçó inaugural «El sistema muscular de la gent gran» va ser impartida pels professors Sebastià
Canamases i Marta Solà, de la Universitat de Vic.

Durant el curs es van impartir 32 conferències sobre Ciències Socials (9); Humanitats
(6); Ciència i Tecnologia (6); Ciències de la Salut (6); Art (3) i Geografia i Viatges (2).

Com altres anys també s’han impartit cursets d’Anglès, de Gimnàstica, d’Informàtica
(Microsoft Word i navegació per Internet) i de Música.

Concerts i sortides culturals

Abans de Nadal es va celebrar un concert extraordinari de piano a càrrec de Joan Rubinat,
i per la Cloenda del curs un altre concert a càrrec de la Jove Orquesta de Cambra de l’Escola de
Música d’Osona.

Cal mencionar també l’assistència de 58 persones a l’extraordinari concert del dia 7
d’abril al Palau de la Música per escoltar el «Rèquiem Alemany de Brahms» amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès i solistes.

Com en anys anteriors l’Aula ha organitzat una sortida trimestral, d’una jornada, i la de fi
de curs, de quatre dies. El primer trimestre es va anar a Barcelona a visitar el Parc Güell, el MNAC i
el Palau Güell. El segon trimestre vam anar al Vendrell a visitar el Museu Deu, la casa natal de Pau



Casals, la casa Guimerà i l’Auditori Pau Casals. El tercer trimestre es va anar a la Garrotxa per visi-
tar Olot, els volcans i Besalú i al final de curs es va anar a València, per visitar diversos museus, l’Al-
bufera, Sagunt i Peníscola.

Altres activitats

Com en cursos anteriors, per Sant Jordi es commemora el dia del llibre obsequiant tots
els alumnes amb una rosa i un llibre. Enguany ha estat «El meu diari de guerra» de Pere Tarrés.

El dia 17 d’octubre es va celebrar una missa a la capella de Santa Clara en sufragi dels di-
funts de l’Aula.

Relacions amb AFOPA

La professora Teresa Lleopart, coordinadora de l’Àrea de Psicosocial a l’Escola Università-
ria de Ciències de la Salut, ha substituït el Dr. Ramon Pinyol com a representant de la Universitat
de Vic en el Consell Interuniversitari de l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent
Gran de Catalunya (AFOPA).

Durant el curs, membres de la Junta han assistit a la inauguració oficial del curs d’AFO-
PA que tingué lloc al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona; a dues assemblees generals a
Barcelona; a tres reunions de treball; a la Convenció de dos dies a Caldes de Malavella per posar en
comú les activitats de cada Aula, i a la cloenda oficial del curs que enguany ha tingut lloc a la Uni-
versitat de Tarragona.

Col·laboracions

A començament de curs l’Arxiu Històric Comarcal d’Osona va demanar a l’Aula la col·la-
boració per a la confecció d’un arxiu virtual de «100 anys de vida osonenca» a base de les aporta-
cions de tots aquells que volguessin explicar records i vivències interessants. Per activar la memòria
es lliuraven quinzenalment fotocòpies de fotografies de la vida de diferents pobles d’Osona. Les
aportacions es podien fer per escrit, per correu electrònic o també aportant altres fotografies. Tot
aquest material s’arxivava informàticament. En acabar el curs s’havien rebut més de 180 respostes.

L’Aula també ha col·laborat amb Benestar Social de l’Ajuntament de Vic en els actes del
Mercat del Ram exposant les activitats de la Gent Gran i d’altres associacions de tipus social. Amb
l’assistència a l’Assemblea anual que organitza el Consell Comarcal per a la Gent Gran i amb l’as-
sistència a trobades del Voluntariat.

Matrícula i nova Junta

Aquest curs la matrícula ha passat de 327 alumnes a 334, amb una llista d’espera de 121
persones.
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El 24 d’abril es va convocar l’Assemblea Ordinària de Socis per fer la renovació parcial de
la Junta, una proposta d’augment de la quota dels socis a 4.500 pessetes, i una adaptació dels esta-
tuts al que disposa la Llei d’Associacions.

En reunió celebrada el 17 de maig va quedar constituïda la nova junta de l’Aula amb els
següents càrrecs: president, Jaume Peiron; vicepresident, Jordi Autonell; secretària, M. Teresa To-
rres; tresorer, Joan Miralpeix; vocals, Jaume Anglada, Anna M. Campalans, Candi Espona, Dolors
Gafas, Carmen Iriarte, Melcior Paxau, Concepció Pujol, Assumpta Rodés i Ramon Verdaguer.

Clausura del curs

La Clausura Oficial del Curs es va celebrar el 13 de juny amb la presència del rector de la
Universitat de Vic, Sr. Ricard Torrents, del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vic, Sr. Just Pal-
ma, i del vicepresident del Consell Comarcal d’Osona, Sr. Ramon Vall.

L’Aula vol fer patent el seu agraïment a les entitats que la recolzen, la Universitat de Vic,
l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, la Caixa de Manlleu i la Caixa de Sabadell.
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Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona

Durant el curs acadèmic 2000/01, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona ha
actuat bàsicament en quatre àmbits: recerca, docència, publicacions i col·laboració amb entitats
ciutadanes.

En el camp de la recerca compta amb dos grups: «Dona i Escriptura a Catalunya», que es-
tudia la representació de la dona en la literatura catalana, especialment la presència de la violència
de gènere, i «Gènere i Desenvolupament Humà Sostenible: Equitat, Participació i Educació Inter-
cultural», amb el propòsit de resseguir el concepte de gènere en la literatura sobre desenvolupa-
ment humà per tal de poder fer propostes noves tant en relació als indicadors sobre desenvolupa-
ment humà com a les polítiques de desenvolupament humà de les Nacions Unides.

La docència s’ha desenvolupat en dues línies. D’una banda, l’aproximació des de les assig-
natures que cadascú imparteix i, de l’altra, amb una assignatura intercampus i interdisciplinària
que ha permès que la docència hagi estat compartida tant per professors que intengren el CEID
com per altres professors i professores de la Universitat de Vic.

La col·lecció «La Capsa de Pandora» d’Eumo Editorial ha publicat dos llibres, La volup-
tuositat de l’escriptura, el primer estudi de l’obra completa de Caterina Albert/Victor Català, de
Francesca Bartrina, i Veus Xicanes, la primera traducció al català de contes d’autores xicanes, a càr-
rec de Pilar Godayol.

Finalment, el CEID ha iniciat un projecte de col·laboració permanent amb el Departa-
ment de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic que en aquesta primera edició s’ha concretat en la
programació de quatre conferències pensades per connectar amb diferents col·lectius de la ciutat. I
també, per segon any consecutiu, s’han inclòs dues pel·lícules dirigides per dones dins de la progra-
mació general de Cine-Club Vic, que es van acompanyar amb una conferència.

Direcció: Carme Sanmartí
Direcció executiva: Montserrat Vilalta, Xavier Rambla, Carme Sanmartí i Neus Carbonell
Consell assessor: Ramon Pinyol, Montserrat Lorenzo, Consol Blanch i Carlota Torrents
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Serveis d’Estudis i Transferència de Tecnologia

Servei d’Assaigs i Recerca Tecnològica (SART)

ÀREES D’ACTUACIÓ, SECCIONS I RELACIÓDE TÈCNICS

Àrea Laboratoris SART

Joaquim Espona i Justo (coordinador)
Consol Blanch i Colat
Carme Casas i Arcarons
Àngels Galán i Giró
Xavier Serra i Jubany
Olga Terradellas i Planas
Josep Turet i Capellas
Enric Vilalta i Famada
Ester Vinyeta i Puntí
Jordi Viver i Fabregó
Toni Zafra i Pinto
CarmeMíguez i López (becària)
Alexandra Puixeu i Traserra (becària)

Àrea Sart-Medi Ambient (Coordinador: Xavier Serra i Jubany)

— Secció Aigües

Enric Vilalta i Famada (coordinador)
Julita Oliveras i Masramon
Xavier Serra i Jubany
Olga Terradellas i Planas
Josep Turet i Capellas

— Secció Residus Ramaders

Josep Turet i Capellas (coordinador)
Olga Terradellas i Planas
Enric Vilalta i Famada
Alexandra Puixeu i Traserra (becària)
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— Secció Sòls i Adobs

Xavier Serra i Jubany (coordinador)
Carme Casas i Arcarons
Joaquim Espona i Justo
Ester Vinyeta i Puntí

— Secció Contaminació Ambiental

Consol Blanch i Colat (coordinadora)
Àngels Galán i Giró
Jordi Viver i Fabregó

Àrea Sart - Indústries Agroalimentàries

Mercè Molist i López (coordinadora)
Consol Blanch i Colat
Joan Antoni Castejón i Fernández
Anna Dalmau i Roda
Joaquim Espona i Justo
Àngels Galán i Giró
Albert Hueso i Morell
Emili López i Sabater
Lídia Raventós i Canet
Carles Torres i Feixas
Lluís Tort i Terrés
Jordi Viver i Fabregó
Toni Zafra i Pinto

Àrea Sart - Informàtica

Albert Baucells i Colomer (coordinador)
Dolors Anton i Solà
Cristina Borralleras i Andreu

Àrea Sart - Control i Comunicacions

Jordi Solé i Casals (coordinador)
Francesc Castellana i Méndez
Domènec Iborra i Archs
Enric López i Rocafiguera
Pere Martí i Puig
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Juli Ordeix i Rigo
Joaquim Pla i Brunet
Josep Pujol i Carrera
Ramon Reig i Bolaño
Carles Sans i Pons
Jordi Serra i Espaulella
Moisés Serra i Serra
Antoni Suriñach i Albareda

CONVENIS EN ACTIU

— Caracterització analítica de mostres d’aigües residuals i d’aigües de xarxa per a audito-
ries mediambientals d’empreses. Tecno-Energy (Vic) . Des de març de 1992 fins a l’actualitat.

— Control dels sòls irrigats amb aigua residual procedent d’escorxador. Matadero Frigo-
rífico d’Avinyó (Avinyó) . Des de febrer de 1993 fins a l’actualitat.

— Assessorament tècnic en les activitats productives (compostatge i fabricació de fertilit-
zants orgànics) i comercials. Fervosa (Manlleu). Des de març de 1994 fins a l’actualitat.

— Control i assessorament tècnic del procés productiu d’Indústries Guasch (Gurb). Des
de juny de 1994 fins a l’actualitat.

— Servei de suport en les analítiques que requereixen la cromatografia de gasos. Gesqua
(Vic). Des de desembre de 1995 fins a l’actualitat.

— Servei de suport tècnic en l’àmbit mediambiental. Gesqua (Vic). Des de juliol de
1996 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el l’àmbit del tractament de les aigües residuals. Càrniques Solà
(Gurb). Des d’agost de 1996 fins a l’actualitat.

— Assessorament tècnic en la gestió dels purins porcins. Les Feixes (Orís). Des de setem-
bre de 1996 fins a l’actualitat.

— Servei de suport científic i tècnic dins el camp mediambiental. Estudis Tractaments
Mediambientals (Taradell). Des de setembre de 1996 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el control i en la gestió de la qualitat de productes i de processos de
producció. Cárnicas Frío (Vic). Des de desembre de 1996 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el control i en la gestió de la qualitat de productes i de processos de
producció. Elaborats de Pastisseria d’Osona (Taradell). Des de febrer de 1997 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el control i la gestió de la qualitat de productes i processos de pro-
ducció. Productos Blason (Calldetenes). Des d’abril de 1997 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el control i la gestió de la qualitat de productes i processos de pro-
ducció. Adequació de l’empresa a la normativa ISO 9002 (a partir d’abril de 1998). Embutidos
Salgot (Aiguafreda). Des de juny de 1997 fins a l’actualitat.

— Assessorament científic i tecnològic per al tractament i la gestió dels residus ramaders
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a les explotacions ramaderes de Pinsos Baucells (Tona). Laboratoris Bautec (Tona). Des de juny de
1997 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el control i la gestió de la qualitat de productes i processos de pro-
ducció. Assessorament per a la implantació de les Normes ISO 9002 (a partir del juliol de 1998).
Càrniques Vic (Gurb). Des de juliol de 1997 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el control i en la gestió de la qualitat de productes i processos de
producció. Adequació de l’empresa segons APPCC i ISO 9000 (a partir de gener de 2001). Embo-
tits Germans Padrós (Tona). A partir de setembre de 1997.

— Assessorament científic i tècnic dins els àmbits agroalimentari i mediambiental. Lisa-
gro i Laboratoris Euras (Vic). A partir d’octubre de 1997.

— Assessorament en el control i la gestió de la qualitat de productes i processos de pro-
ducció. Agroalimentària de Savassona (Tavèrnoles). A partir d’octubre de 1997.

— Realització d’estudis de recerca dins els àmbits agrícola, ramader i mediambiental.
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya (Barcelona). A partir d’octubre de 1997.

— Conveni marc d’assessorament científic i tecnològic per al desenvolupament d’activi-
tats dins l’àmbit mediambiental. Ajuntament de Gurb. A partir de desembre de 1997.

— Servei d’estudis i assessorament per a la implementació de sistemes de control i comu-
nicacions. Aicom Automàtica (Vic). A partir de gener de 1998.

— Recerca científica i tecnològica en matèria de depuració d’aigües residuals. Consell
Comarcal d’Osona. A partir de febrer de 1998.

— Conveni marc d’assessorament científic i tecnològic per al desenvolupament d’activi-
tats dins l’àmbit mediambiental. Ajuntament de les Masies de Voltregà. A partir de febrer de 1998.

— Servei d’auditoria i assessoria cientificotècnica pel desenvolupament de la gestió de
qualitat, segons Norma ISO 9002, dels processos productius. Extraporc i Agrovic Sol. Des de fe-
brer de 1998.

— Assessorament tecnològic per a la informatització general del grup empresarial Bau-
cells. Grubau, A.I.E. (Tona). A partir de març de 1998.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes dins l’àmbit
mediambiental. Química Farmacéutica Bayer (Barcelona). A partir d’abril de 1998.

— Assessorament per a la gestió de qualitat de productes i processos productius. Carns
Ausió Rifà (Tona). Des del maig de 1998.

— Assessorament científic i tecnològic en gestió ambiental. Organització i gestió tècnica
en el servei de «La gestió de residus orgànics per a la seva aplicació directa a sòls agrícoles».Gestora
d’Orgànics (Sant Martí d’Albars). Des de maig de 1998.

— Assessorament per a la gestió de qualitat de productes i processos productius. Càrni-
ques Llorà (Vic). A partir del juny de 1998.

— Servei tècnic i analític de suport en el camp de la gestió de residus ramaders i agroali-
mentaris per a usos agrícoles. Explotacions Ramaderes Rovira (Gurb). A partir de juny de 1998.

— Assessorament tecnològic en la gestió mediambiental de l’explotació agropecuària.
SATMurucuc (Gurb). A partir de setembre de 1998.
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— Col·laboració en l’àmbit de la formació especialitzada en el control de la qualitat.
Lloyd’s Register of Shipping - Districte de Catalunya i Balears (Barcelona). A partir de setembre de
1998.

— Col·laboració en els àmbits de la formació i el servei tecnològic dins els camps agrope-
cuari, mediambiental, informàtic i el control de la qualitat. Unió de Pagesos de Catalunya (Barce-
lona). A partir de setembre de 1998.

— Assessorament científic tecnològic en la gestió mediambiental de l’explotació agrope-
cuària. Annex II: estudi i caracterització del sistema de tractament de dejeccions ramaderes (des
d’octubre del 2000). SAT La Coromina (Gurb). A partir de setembre de 1998.

— Assessorament cientificotècnic de suport en els camps agrícola i agroalimentari. Lla-
vors i Cereals Font. A partir d’octubre de 1998.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament d’activitats dins els àmbits
analític, mediambiental, informàtic, control de la qualitat i automatismes. Visoplast (Manlleu).
Des del gener de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic dins l’àmbit mediambiental. Develon Agroindus-
trias España (Barcelona). Des de febrer de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en l’àmbit de Control i Comunicacions. Gen-
Lock (Vic). Des de febrer de 1999.

— Realització de cursos específics sobre «Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics
(ARCPC)». Annex II: curs sobre higiene i introducció al sistema APPCC a l’empresa Haribó. Cen-
tre Tecnològic de les Comarques Gironines (Girona). a partir de març de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en el camp mediambiental. Fibran (Sant Joan de
les Abadesses). Des de març de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic dins l’àmbit mediambiental. Gest-Plama (Vic). A
partir de maig del 1999.

— Assessorament científic i tecnològic dins l’àmbit de la fabricació de fertilitzants. Abo-
nos Orgánicos Boix (Tavèrnoles). A partir de maig de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en projectes de R+D i aplicacions dins l’àmbit
mediambiental. Efinergia (Manlleu). Des de juny de 1999.

- Assessorament científic i tecnològic dins l’àmbit de l’anàlisi química i microbiològica.
Laboratori Prat. (Torelló). A partir de juny de 1999.

— Serveis científics i tecnològics dins els àmbits del control de qualitat i la innovació tec-
nològica. Proquímia (Vic). A partir de juny de 1999.

— Servei de suport en inspeccions tècniques a empreses. Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (Barcelona). Des de juny de 1999.

— Participació en l’organització i desenvolupament d’estudis dins el Conveni Marc amb
la UV. Primer Conveni Específic de Col·laboració: Elaboració del «Pla Estratègic per a la gestió in-
tegral de la Conca del Ter». Segon Conveni Específic de col·laboració tècnica en la realització de la
Diagnosi sobre el Medi Natural. Consorci Alba-Ter (Manlleu). A partir de juliol de 1999.

— Participació activa en l’organització i desenvolupament d’activitats de formació i ser-
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veis, a través del conveni establert amb la UV. Centre Tecnològic d’Osona i el Ripollès - CTOR
(Vic). Des de juliol de 1999.

— Col·laboració entre la Universitat de Girona i la Universitat de Vic en aspectes d’in-
vestigació i suport a la planificació de la Conca del riu Ter. Universitat de Girona (Girona). A partir
de setembre de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en el camp mediambiental, concretament en
l’aplicació directa de residus orgànics als sòls agrícoles. Giró (La Gleva). Des d’octubre de 1999.

—Organització i gestió tècnica de la Fira de Reis de Manlleu 2001. Ajuntament de Man-
lleu (Manlleu). A partir d’octubre de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en el camp mediambiental. Purac (Montmeló). A
partir de novembre de 1999.

— Col·laboració en l’assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de pro-
jectes de gestió tècnica. Caballé i Associats (Vic). A partir de desembre de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en el camp mediambiental. Annex II: «Assessora-
ment en el tractament d’un subproducte làctic per via del compostatge» (a patir de gener de 2001).
Promic (Les Masies de Voltregà). Des de gener de 2000.

—Creació d’unaWebsite de turisme. Impevic (Vic). A partir del març del 2000.

— Creació d’un portal especialitzat per a les empreses d’Osona. Consell Empresarial
d’Osona (CEDO) (Manlleu). Annex II: col·laboració en el projecte CEDONET. A partir de març
de 2000.

— Assessorament científic i tecnològic en l’àmbit de gestió de la qualitat. Catering Arca-
sa i Catering Internacional (CEBÉ) (Barcelona). A partir d’abril de 2000.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes en el camp
mediambiental, concretament en la gestió de les dejeccions ramaderes. SAT La Vall de Soses (So-
ses). Des de maig de 2000.

— Promoure la realització de diferents TFC en l’àmbit de control i comunicacions. Ser-
veis Elèctrics Voltregà (Sant Hipòlit de Voltregà). A partir de juny de 2000.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes de JMC-
TECH (Ingecon, Vic) en el camp dels sistemes de control d’accés i comunicacions mòbils. A partir
de juliol de 2000.

— Realització de cursos de formació de treballadors de la indústria de la carn en temes de
qualitat higiènica i sanitària. Fondo de Promoción de Empleo (Barcelona). A partir de setembre de
2000.

— Col·laboració en el desenvolupament científic i tecnològic dins l’àmbit alimentari.
Annex I: Creació de la Escuela Latinoamericana de Pasteleria, Confiteria y Chocolateria. Instituto
de Investigaciones para la Industria Alimenticia (Cuba). A partir de novembre de 2000.

— Realització de projectes de final de carrera per part d’estudiants d’Enginyeria Informà-
tica de la UAB al SART. Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona). A partir de novembre de
2000.
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— Realització d’un treball de final de carrera d’Enginyeria Tècnica Agrícola. Purac Bio-
química (Montmeló). A partir del desembre del 2000.

— Conveni marc de col·laboració entre el Centre d’Informació i Desenvolupament Em-
presarial (CIDEM), la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT),
ambdós de la Generalitat de Catalunya, amb la Universitat de Vic per a la creació a Catalunya
d’una xarxa de centres de suport a la innovació. Des de gener de 1999. Addenda al conveni especí-
fic de col·laboració per donar suport a la creació del Centre SART-Medi Ambient com a membre
de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica de Catalunya. A partir de desembre de
2000.

— Servei científic i tècnic de suport en l’aplicació del tractament de residus ramaders
porcins. Annex I: Aplicació del tractament d’estabilització biològica per digestió metanogènica a la
fracció sòlida dels purins porcins. Ros Roca (Tàrrega). A partir de febrer de 2001.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes de gestió de
qualitat. Triposona - Germans Aymerich Isern (Sant Julià de Vilatorta). A partir de març de 2001.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament d’estudis i projectes me-
diambientals. Annex I: Valorització de les fraccions sòlides efluents de les plantes de tractament de
Selco-Ecopurin. Selco MC (Castelló). A partir de maig de 2001.

— Conveni específic de col·laboració en investigació i desenvolupament d’estudis rela-
cionats amb la gestió de residus d’explotacions ramaderes i l’aplicació en terres de cultiu. Aquest
projecte de R+D porta l’acrònim de Purigest i està emmarcat en el programa Eureka E/2553. Pin-
sos Baucells (Tona). A partir de juny de 2001.

— Realització del projecte Caracterización de ingredientes de origen vegetal destinados a
sustituir ingredientes de origen lácteo para la mejora de la seguridad de los productos de chocolate y otros
derivados del cacao de Chocolates Las Comas Cemoi (Olot). A partir de juliol de 2001.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes dins l’ambit
de Gestió de la Qualitat. Annex I: disseny i implantació del SAQ-ISO 9000/2000 mitjançant l’ela-
boració del TFC de l’estudiant d’Enginyeria Tècnica Agrícola Jordi Sánchez Fígols. Pirenaica. (La
Seu d’Urgell). A partir de juliol de 2001.

SERVEIS PUNTUALS

Realització de diferents proves a nivell experimental per tal de constatar l’eficàcia del
compostage com a mètode de gestió de residus líquids. Empresa peticionària: Tècniques de Gestió
Ambiental (TGA, Barcelona). Des d’abril de 2000.

Realització de tasques analítiques a diferents empreses, entre les quals destaquen: Labora-
toris Bautec: anàlisis d’aigües, purins i sòls; Lostec: Anàlisis de sòls i aigües, i Sacorcat.

Caracterització analítica de la planta pilot Netporc (Binèfar). Abril de 2000.
Xavier Serra i Enric Vilalta participen en la comissió permanent d’ambientalització de la

Universitat de Vic.
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Enric Vilalta ha participat en el Fòrum Ambiental de Vic.
Joaquim Espona va actuar com a membre del tribunal, en representació de l’Escola Po-

litècnica Superior (UV), del concurs de treballs de final de carrera del Col·legi d’Enginyers Tècnics
Agrícoles.

TREBALLS DE RECERCADEL PROFESSORAT

Josep Turet. La digestió metanogènica aplicada al tractament de purins porcins. Tesi doctoral.
Joaquim Espona i Justo. Estudi de sistemes pastorals (amb la Unitat d’Agricultura del De-

partament de Producció Animal de la UAB).

FORMACIÓ TÈCNICA

Els professors Manel Vilar, Enric Vilalta, Xavier Serra, Josep Turet, Ester Vinyeta, Joa-
quim Espona i Consol Blanch van impartir docència en el 2n curs d’Enginyeria Ambiental del
Màster en Gestió i Tecnologia del Medi Ambient organitzat pel Departament d’Indústries Agràries
i Alimentàries en col·laboració amb el SART. Patrocinat pel CEMFORT i coordinat per Consol
Blanch i Colat. Novembre 2000 - juliol 2001.

Els professors de l’Escola Politècnica Superior Consol Blanch i Colat, Àngels Galán i Gi-
ró, Joaquim Espona i Justo, Emili López i Sabater, Xavier Serra i Jubany, i la professora de l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut Pilar Turón i Moneva, van dur a terme tres cursos de Capaci-
tació per a l’Aplicació de Productes Fitosanitaris a Nivell Bàsic homologats pel Servei de Capacita-
ció Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya dins
el Conveni Marc amb la Unió de Pagesos de Catalunya. Van ser realitzats als municipis de Les
Franqueses, Prats de Lluçanès i Avià entre els mesos de novembre i desembre de 2000.

Joaquim Espona i Justo va assitir als cursos de doctorat de la UAB: Alimentació de Remu-
gants i Mètodes d’Anàlisi i Valoració Nutritiva dels Aliments, durant el curs 2000-2001.

RECONEIXEMENTS - ACREDITACIONS

Durant aquest curs l’equip tècnic del SART – Medi Ambient ha implantat al funciona-
ment d’aquesta àrea del SART un Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb el procés d’acredi-
tació de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica - Xarxa IT, basat en els requisits de les nor-
mes ISO 9001 i Model EFQM, i ha obtingut el certificat oficial d’acreditació l’1 de juny
d’enguany.
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PUBLICACIONS

Serra i Jubany, X. i Vila i Punzano, M. «Viabilidad técnica de la utilización del compost
como agente esponjante alternativo en la planta de compostaje de Manresa», Tecnología del Agua,
maig de 2001.

PONÈNCIES I COMUNICACIONS

Josep Turet, Enric Vilalta i Xavier Serra van presentar la ponència: «Incidència ambiental
de la ramaderia intensiva: els fems i purins a Osona» a la sessió conjunta ICHN-SCB a la Universi-
tat de Barcelona. Prions, purins i pastures, o com incideixen les pràctiques ramaderes en la salut, el
medi ambient i el paisatge. Barcelona, abril de 2001.

Josep Turet va presentar la conferència-col·loqui: «Els fems i purins ramaders: problemà-
tica i solucions», a una reunió monogràfica de l’AIQS (Assossiació de Químics de l’Institut de Sa-
rrià), realitzada el 16 de gener de 2001 a l’IQS (Barcelona).

Josep Turet va impartir, el 23 de gener de 2001, la conferència-col·loqui: «Els purins por-
cins: problemàtica i tecnologies de tractament i gestió» en el curs Bones Pràctiques Agrícoles i Ra-
maderes, dins les activitats del Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Joaquim Espona i Emilio I. López van impartir, el gener de 2001, la conferència-col·lo-
qui «Aplicació correcta de tractaments fitosanitaris», al curs Bones Pràctiques Agrícoles i Ramade-
res, dins les activitats del Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

JOSEP TURET I CAPELLAS

Director del SART
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Servei d’Estudis i Empresa (SEREM)

ESTUDIS DEL SEREM

Estudis acabats aquest any

—Estudi de les necessitats formatives dels advocats de Vic. Col·legi d’Advocats de Vic.
— Estudi diagnosi econòmica del municipi de Centelles. Ajuntament de Centelles.

Estudis realitzats aquest any

— Observatori Mercat de Treball. Aj. de Centelles, Consell Comarcal d’Osona, Aj. de
Roda de Ter, Mancomunitat la Plana, OPE de Manlleu, ImpeVic, Aj. de Lluçà, Aj. de Sant Vicenç
de Torelló i Gestiomat.

— Diagnosi socioeconòmica del projecte ALBA-TER/AVE. «Pla Estratègic per a la Ges-
tió Integral de la Comarca del Ter».

— El servei del Punt Jove de Vic: anàlisi, avaluació i perspectives de futur. Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Vic.

— Estudi per una nova vivenda d’estudiants a Vic. SIM Consulting.
— Estudi de noves carreres a la Universitat de Vic: Psicologia, Periodisme, CAFE, Publi-

citat i Relacions Públiques, Informàtica de Sistemes i Ciències Mediambientals. Universitat de Vic
— Condicionants macroeconòmics i sectorials per al desenvolupament de polítiques de

promoció econòmica i dinamització formativa del mercat laboral a la comarca d’Osona. Consell
Comarcal d’Osona.

— Investigació de mercat de les preferències dels usuaris de comandaments a distància.
Enginyeria de Control.

— Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. Ajuntaments de la zona del Pla.
— Pla de Màrqueting. Universitat de Vic
— Estudi de publicitat i premsa de les universitats. Universitat de Vic
— Diagnosi economicofinancera de la hisenda de l’Ajuntament d’Arbúcies. Ajuntament

d’Arbúcies.
— Avaluació de l’eficiència de la vacunació antineumocòssica conjugada a Catalunya.

Departament de Sanitat i Seguretat Social.
— Pla de mitjans. Universitat de Vic.
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Estudis en curs

— Elasticitat-preu de la demanda universitària. Departament d’Universitats Recerca i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

— Avaluació de les pràctiques i la inserció laboral dels graduats a la Universitat de Vic.
Universitat de Vic

— Diagnosi socieconòmica dels municipis de Santa Maria de Corcó, Rupit i Pruit i Ta-
vertet . Ajuntaments de Santa Maria de Corcó, Rupit i Pruit i Tavertet.

— Observatori de la gestió dels serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Ajun-
tament de Barcelona.

— Servei d’informació econòmica municipal, liquidació 2000. Diputació de Barcelona.
— Supervisió de l’estudi de valoració de les visites a centres de secundària realitzades du-

rant el curs 2000-2001, i disseny i planificació de les visites a centres de secundària per al curs
2001-2002. Universitat de Vic

JOSEP COMAS i MARTÍNEZ

Director del SEREM
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Servei de Traducció i Interpretació

Des del curs 96-97 la Facultat disposa d’un Servei de Traducció i Interpretació orientat a
oferir pràctiques als estudiants i serveis a les empreses.

Durant aquest curs el Servei ha tornat a donar l’oportunitat als estudiants de segon i ter-
cer cicle de la Facultat de treballar d’una manera professional en tasques de traducció. El fet d’haver
pogut comptar amb estudiants i professors de tercer cicle que cursen o imparteixen classes en el
Màster d’Interpretació de Conferència ha permès realitzar, també, treballs d’interpretació. En to-
tal, els encàrrecs rebuts han proporcionat treball a uns quaranta estudiants de tercer i quart curs o
de tercer cicle.

Cal constatar que els encàrrecs arriben ja de diversos punts Catalunya, la qual cosa impli-
ca que els nostres usuaris recomanen i prestigien el Servei de Traducció i Interpretació.

MICHEL LEVAILLANT i MARCOS CÁNOVAS

Responsables del Servei de Traducció i Interpretació
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Serveis de suport a la docència i la recerca

Biblioteca

1. PRESENTACIÓ

Un any més fem memòria, és a dir, donem comptes de les activitats realitzades pel Servei
de Biblioteca durant el darrer curs.

Els anys anteriors la memòria de la Biblioteca tenia una qualitat literària que inevitable-
ment trobareu a faltar. Això és degut al fet que Segimon Serrallonga, que fins fa poc n’era el direc-
tor, s’ha jubilat, de manera que ens veiem privats del privilegi de què gaudíem. Sens dubte el troba-
rem a faltar. No obstant això procurarem donar una idea tan acurada com sigui possible de les
activitats realitzades, les fites aconseguides i també intentarem apuntar les línies d’actuació del fu-
tur més immediat. 

La Memòria, però, a més de ser una eina de comunicació i de coneixement dintre i fora
de la comunitat universitària, també ha de ser una eina d’avaluació i de control de la feina feta. Les
dades que es donen més endavant haurien de complir aquesta finalitat.

Durant aquest curs 2000/2001 hi ha hagut alguns fets importants per a la Biblioteca que
han representat una millora a l’hora de prestar servei als usuaris. 

D’una banda hi ha hagut la signatura del conveni entre la Universitat de Vic i el Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), fet que ens ha permès d’accedir, des del ge-
ner de 2001, a un bon nombre de bases de dades i revistes electròniques, tant referencials com a
text complet, de diverses disciplines.

D’altra banda s’ha fet un gran esforç per adaptar el programa de gestió de la Biblioteca
per tal que es pugui consultar el catàleg via web. Això ha estat possible gràcies al treball realitzat per
Jordi Tuneu, del Servei d’Informàtica, en col·laboració amb el personal de la Biblioteca. Aquest
nou servei va entrar en funcionament el març de 2001. 

Així mateix, aquest curs hem posat en funcionament un programa de creació pròpia dis-
senyat i implementat per M. Àngels Pulido, tècnica en ofimàtica de la Biblioteca. És un projecte
que anomenem NEKO i que integra la gestió de les adquisicions i del pressupost, la gestió i el con-
trol de les publicacions periòdiques i la gestió del Servei d’Obtenció de Documents. 

Les dades que s’obtenen a partir del NEKO han fet possible, a més, oferir un servei que
permet als professors conèixer l’estat en què es troben les comandes de llibres que han demanat per
a la Biblioteca. També n’extraiem les dades per confeccionar la revista Ibis, el nostre butlletí de no-
vetats bibliogràfiques.

Pel que fa a projectes a curt termini, un dels més immediats està relacionat amb la cele-
bració de l’Any Verdaguer el 2002. Ja hem iniciat el tractament, la catalogació i la integració al nos-
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tre fons de la col·lecció donada pel Sr. Joan Pallàs, formada per llibres, revistes i altres documents
de i sobre Verdaguer.

També comencem a treballar per millorar la pàgina web de la Biblioteca i poder oferir ca-
da vegada més serveis en línia.

Pel que fa a les relacions de col·laboració amb el Consorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC), s’està treballant per a arribar a la integració total com a membres de ple
dret. Esperem que ben aviat sigui un fet.

2. PERSONAL

Com hem dit en la presentació d’aquesta Memòria, Segimon Serrallonga, director de la Bi-
bilioteca des del gener de 1991, es va jubilar el desembre de 2000. Des d’aquestes pàgines li expres-
sem una vegada més el nostre agraïment per la tasca realitzada i li desitgem el millor per al futur.

Les persones que han treballat a la Biblioteca durant aquest curs són:

Biblioteca de Miramarges

Anna Andreu Molina Cap del Servei anna.andreu@uvic.es
Montserrat Aguilar Martí Bibliotecària montserrat.aguilar@uvic.es
Núria Coma Costa Bibliotecària nuria.coma@uvic.es
M. Alba Comasòlivas Codina Auxiliar de bibl. alba.comasolivas@uvic.es
M. Dolors Comerma Roma Bibliotecària dolors.comerma@uvic.es
Mercè Montanya Comelles Auxiliar de bibl. merce.montanya@uvic.es
M. Àngels Pulido Medina Tècnica ofimàtica m.angels.pulido@uvic.es
Mireia Salgot Negre Bibliotecària mireia.salgot@uvic.es
Xavier Casabella Becari
Meritxell González Becària
Mariona Vilarrasa Becària

Biblioteca del Palau Bojons

Gemma Mascaró Parramon Auxiliar de bibl. gemma.mascaro@uvic.es
Cristina Domínguez Becària
Xavier Planàs Becari
Jaime Valcarcel Becari
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El personal de la Biblioteca manté un gran interès per la formació continuada, per això
aquest curs sis persones han assistit a quatre cursets, dos dels quals organitzats per la pròpia Univer-
sitat i els altres organitzats per entitats del nostre àmbit professional.

3. EQUIPAMENTS

Donem les dades sobre equipaments corresponents a cada una de les seus de la Biblioteca.

Locals

Prestatges Prestatges
Nombre de lliure accés accés restringit Total de 

Seus m2 seients (m. lineals) (m. lineals) m. lineals

Miramarges 945 256 1.002 1.197 2.199

Palau Bojons 193 72 155 42 197

Equipament informàtic

Seus PC’s d’ús intern PC’s d’ús públic Lectors CD-Rom Impressores

Miramarges 9 8 11 2

Palau Bojons 3 3 3 1

Altres aparells i accessoris

Aparell de vídeo 1

Fotocopiadores 2

Lectors de codi de barres 2

Lector microfitxes 1

Magnetitzadors/desmagnetitzadors 2

Monitor de TV 1

Portes detectores 2
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4. ADQUISICIONS

En aquest apartat cal destacar l’esforç que s’ha fet per introduir la Biblioteca al món de la
documentació en format electrònic. Com explicàvem més amunt, això ha estat possible gràcies a
un conveni entre la Universitat i el CBUC. Les bases de dades que es poden consultar són:

BDA Aranzadi (Dret)
Business Source Elite (Economia i Empresa)
Econlit (Economia)
Emerald (Revistes d’MCB University Press)
Eric (Educació)
Ideal (Revistes d’Academic Press)
Inside (Multidisciplinària)
Mathscinet (Matemàtiques)
Medline (Medicina) (1966-)
The Serials Directory (Informació bibliogràfica sobre revistes)

En l’apartat d’adquisició de llibres i publicacions periòdiques cal fer una menció especial
del llegat que hem rebut de la biblioteca personal de la professora Mercè Torrents. 

També hem d’agrair les donacions efectuades pel Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya a través del Servei de Suport Genèric, l’Institut d’Estudis Catalans, Eumo Edito-
rial i altres entitats i persones que seria llarg d’enumerar.

Adquisicions per centres

Escola Universitària de
Ciències de la Salut

Facultat d’Educació 22%

12%

11%

Fac. Ciències Humanes
Traducció i Documentació10%

Biblioteca28%Escola Politècnica Superior 10%

Grups de recerca3%

Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques

Escola d’Idiomes 3%

Càtedra Unesco 1%
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Centres Compres Donacions Totals

Biblioteca 375 1.006 1.381

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 145 206 351

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació 131 119 250

Escola Universitària de Ciències de la Salut 164 58 222

Facultat d’Educació 300 132 432

Escola Politècnica Superior 128 145 273

Escola d’Idiomes 39 - 39

Càtedra Unesco 18 - 18

Grups de Recerca 41 - 40

Altres Serveis 3 - 3

Totals 1.344 1.666 3.010

Adquisicions per tipologia de documents

Tipus de document Unitats

Llibres 2.841

Casset 32

CD-ROM 80

CD-AUDIO 1

Disquet 9

DVD 1

Mapa 4

Vídeo 42

Totals 3.010

Adquisicions de publicacions periòdiques

Per subscripció Per donació Total

Noves adquisicions 16 44 60

En curs de recepció 390 452 842

Exemplars ingressats 3.036 1.855 4.891
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5. FONS

Distribució del fons per tipus de document

Tipologia Totals

Llibres 41.587

Cassets 533

CD-ROM 456

Disquets 390

DVD 1

Mapes 221

Microformes 3

Vídeos 1.075

Totals 44.266

Publicacions periòdiques

Estat Totals

En procés d’adquisició 3

En curs de recepció 842

Tancades 439

Totals 1.284

6. SERVEIS

Usuaris

Usuaris de la comunitat universitària registrats ........................ 6.800
actius............................. 4.378

Usuaris externs registrats ........................ 1.148
actius............................. 723

Totals registrats ........................ 7.948
actius............................. 5.101



Afluència d’usuaris

Mes Usuaris Miramarges Usuaris Palau Bojons*

Juliol-00 2.755

Agost-00 1.178

Setembre-00 5.813

Octubre-00 8.936

Novembre-00 13.094

Desembre-00 6.747

Gener-01 15.804 2.231

Febrer-01 14.879 1.767

Març-01 16.724 2.187

Abril-01 11.049 1.259

Maig-01 26.972 2.488

Juny-01 26.460 2.792

Total 150.411 12.724

*Només disposem de dades a apartir del mes de gener
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Préstecs

Mes Biblioteca de Miramarges

Juliol/00 835

Agost/00 161

Setembre/00 1.063

Octubre/00 2.963

Novembre/00 3.655

Desembre/00 2.106

Gener/01 2.699

Febrer/01 1.850

Març/01 3.582

Abril/01 2.602

Maig/01 3.570

Juny/01 1.505

Totals 26.591

Préstecs aproximats durant aquest curs al Palau Bojons: 1.975
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Servei d’Obtenció de Documents

Sol·licituds tramitades Llibres Articles Total de documents

Documents que hem demanat 107 182 289

Documents que ens han demanat 57 24 81

Total 370

Documents demanats distribuïts per centres

Centres Documents

Facultat d’Educació 97

Escola Universitària de Ciències de la Salut 8

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 52

Escola Politècnica Superior 10

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació 19

Personal d’Administració i Serveis 7

Rectorat 2

Alumnes 5

Externs 4

Escola d’Idiomes 2

Grups de Recerca 83

Total 289
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Principals proveïdors

Universitats catalanes 132

Universitats espanyoles 82

Universitats estrangeres 3

Altres biblioteques catalanes 36

Altres biblioteques espanyoles 9

Altres biblioteques estrangeres 9

British Library 18

Total 289

Evolució per cursos

Documents que hem demanat Curs 97-98 Curs 98-99 Curs 99-00 Curs 00-01

Llibres 60 38 72 107

Articles 176 168 168 182

Totals 236 206 240 289

Documents que ens han demanat

Llibres - 20 49 57

Articles - - 13 24

Totals - 20 62 81
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Documents catalogats des de la intregració al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes)

gener–abril maig–agost setembre–desembre Total

1998 1.075 1.075

1999 2.024 1.427 1.483 4.934

2000 1.528 1.030 1.373 3.931

2001 1.301 1.301

Consulta de les col·leccions de publicacions periòdiques. Per centres

Centre Consultes Títols de revistes Títols més Consultes
consultats consultats per títol

EPS 268 364 1. Alimentación, equipos ... 48

2. Elektor 28

3. Alimentaria 21

4. Eurocarne 19

EUCS 322 484 1. Rol 53

2. Alimentación, equipos... 12

3. Atención primaria 10

4. Yogur Vivo 8

FCHTD 228 295 1. Translator 41

2. Time 25

3. Meta 14

4. Focus 13

FCJE 159 191 1. Harvard Deusto Business 13

2. Expansion 12

3. Partida Doble 10

4. Inversión 8

FE 885 270 1. Guix 253

2. Cuadernos de Pedagogía 216

3. Perspectiva Escolar 161

4. Infància 105

EXTERNS 296 362 1. Vanguardia 37

2. 9 Nou 30

3. BOE 30

4. DOGC 21

Totals 2.158 2.966
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Consulta per mesos

Mes Consultes Títols de revistes consultats

Juliol-2000 57 62

Agost-2000 13 14

Setembre-2000 104 146

Octubre-2000 224 298

Novembre-2000 288 392

Desembre-2000 147 188

Gener-2001 145 178

Febrer-2001 115 175

Març-2001 412 595

Abril-2001 207 311

Maig-2001 294 403

Juny-2001 152 204

Totals 2.158 2.966

Reprografia

Al llarg del curs 2000/2001 s’han fet a la Biblioteca 306.875 fotocòpies.

Pàgina web

Aquest ha estat el curs de la implantació real de la pàgina web com a eina bàsica de servei i
comunicació entre la Biblioteca i els seus usuaris.

Encara que el curs anterior ja existia, enguany s’ha renovat totalment el disseny i s’hi ofe-
reixen més serveis i més recursos d’informació.

La nova pàgina es presenta dividida en dos grans blocs: 
— Per una banda, informació de caràcter general, relativa a la Biblioteca i al seu funcio-

nament, i tots aquells serveis que es poden demanar i/o prestar via web: formularis per demanar
préstecs interbibliotecaris, per demanar compres de llibres i revistes, informació sobre l’estat de les
comandes fetes, etc.

— Per l’altra, recursos d’informació disponibles a la pròpia Biblioteca o bé accessibles en
línia.

Però el més important és l’objectiu que ens hem fixat de mantenir aquest servei sempre
actualitzat i en constant evolució.



Formació d’usuaris

Com cada any, a l’inici del curs vàrem organitzar sessions de presentació de la Biblioteca
als nous estudiants. Se’n van fer nou i hi van assistir els grups de primer curs de totes les titulacions,
estudiants de postgraus i totes aquelles persones que hi van tenir interès.

A més d’aquestes sessions d’iniciació i de benvinguda, també hem mantingut una oferta
de sessions de formació al llarg de tot el curs adreçades a aquelles persones, professors, estudiants o
usuaris externs, que volguessin aprofundir més en el coneixement i l’aprofitament dels recursos de
la Biblioteca. Se n’han fet al voltant de mitja dotzena amb petits grups de 2, 3, 4 persones, o fins i
tot d’individuals.

Finalment, amb motiu de la incorporació d’un recurs informatiu tan important com és la
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), entre els mesos de febrer i març es van organitzar sessions
específiques de presentació i d’iniciació adreçades principalment a professors i personal de serveis,
encara que també hi van assistir alguns estudiants prèvia sol·licitud del seu professor. Es van fer un
total de deu sessions i hi van assistir unes seixanta persones.

7. SERVEI DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA

La tasca pròpia del Servei de Documentació Europea és atendre les consultes específiques
sobre temes comunitaris procedents tant de la comunitat universitària com d’externs. Durant
aquest curs s’han atès un total de 75 consultes. 

A més a més, i de forma periòdica, tota aquella informació comunitària que pot ser d’in-
terès per als diferents departaments i seccions de la Universitat ha estat enviada mitjançant correu
intern, amb la voluntat d’anticipar-nos a la consulta. 

També s’ha difós de forma selectiva als diferents departaments de la Universitat tota
aquella informació que surt publicada al BOE i al DOGC diàriament i que pot ser d’interès per a
cada un d’ells.

A partir del mes de setembre de 2000, el Servei de Documentació ha col·laborat en l’ela-
boració del Full d’informacions de la Comissió de Recerca recopilant setmanalment tota la informa-
ció i tota la documentació relacionada amb la Recerca, tant d’àmbit europeu com estatal: convo-
catòries de programes, convocatòries de contractes, congressos, trobades, beques, etc. També s’ha
inclòs un enllaç a la pàgina web sobre «Recursos d’interès per a la recerca» que inclou el Full... men-
cionat.

El mes de maig es va fer una sessió amb els estudiants de 3r de Biblioteconomia i Docu-
mentació per explicar-los el funcionament del Servei i la tipologia de documents jurídics que s’hi
poden trobar. 

El mes de juny es va crear una pàgina web dedicada íntegrament a l’euro, així com una bi-
bliografia d’articles de revistes que hi ha a la Biblioteca sobre l’euro. 

La Mireia Salgot, responsable d’aquest Servei, va assistir a una jornada sobre Programes
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de Recerca Europeus organitzada per la Comissió de Recerca i impartida per un membre del Patro-
nat Català Pro Europa. 

El mateix mes també va assistir a una sessió celebrada conjuntament entre membres de la
UV i el Director de l’Oficina de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea per intercan-
viar opinions sobre el futur de l’ensenyament superior a Europa. 

Durant el curs 2000-2001 han arribat al Servei de Documentació Europea un total de
vuitanta-nou documents, ja sigui per compra o per donació. Els principals subministradors de do-
cumentació són l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees i el Patronat Català
Pro Europa.

8. ALTRES ACTIVITATS

Igual que altres anys, la Biblioteca ha acollit dos estudiants de Biblioteconomia i Docu-
mentació que han exercit el seu període de pràctiques al nostre Centre. Aquest any, però, es tracta-
va d’estudiants de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Vic,
concretament de la primera promoció que ha realitzat el Practicum de tercer curs. Les estudiants
han estat Mercè Piedra i Roser Vidal, i totes dues han desenvolupat les tasques assignades amb efi-
ciència i responsabilitat.

Durant els dies 24, 25 i 26 de maig es va celebrar a la Universitat d’Alacant la IX Asam-
blea Anual de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), Comisión Sectorial de la
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas). Hi va assistir Anna Andreu, cap
de la Biblioteca, en representació de la Universitat de Vic.

El darrer quadrimestre del curs 1999/2000, durant el període d’exàmens maig/juny, es va
portar a terme la primera experiència d’obertura en horari nocturn. La iniciativa va tenir èxit per la
qual cosa se’n va fer l’avaluació pertinent, es van ajustar els horaris d’obertura en funció de les fran-
ges horàries d’afluència real d’estudiants i durant aquest curs 2000/2001 s’ha implantat ja de forma
regular aquest nou servei.

Finalment, i com a darrera activitat del curs, hem de mencionar la tasca que s’està duent a
terme per preparar el trasllat de la Biblioteca del Palau Bojons cap a la nova seu de la Torre dels Fra-
res. Aprofitem l’avinentesa per reestructurar algunes seccions i redistribuir el fons de la Biblioteca
de Miramarges. Amb aquestes remodelacions esperem poder oferir un servei de més qualitat per a
tothom.

ANNA ANDREU i MOLINA

Cap del Servei de Biblioteca
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SAV. Servei d’Audiovisuals

L’activitat d’aquest curs ha vingut marcada per la infraestructura tecnològica renovada el
curs passat, que ha permès la realització de projectes nous, com cursos especiatitzats de vídeo digi-
tal, produccions videogràfiques per a congressos, vídeos didàctics, promocionals, visites de centres
d’ensenyament... Però sobretot ha possibilitat que els estudiants de les diferents carreres que han
fet pràctiques en el camp audiovisual les han pogut dur a terme amb les noves tecnologies digitals.

Pel que fa a la realització de vídeos cal destacar la sèrie produïda amb el Centre Pilot
Arcàngel Sant Gabriel, de l’Associació de la Paràlisi Cerebral, i l’EUCS. Aquesta sèrie de cinc víde-
os sobre ajuts tècnics i de comunicació, amb persones amb paràlisi cerebral, s’ha presentat en dife-
rents congressos.

S’han realitzat produccions didàctiques de suport a les classes i per a il·lustrar ponències
congessuals amb equips de professors de diferents centres. Cal destacar el dirigit per la professora
Carme Garolera, de l’EUCS, titulat «Embenats funcionals» i un altre de dirigit per la professora de
la FE Núria Franc, Precursores Corporales de la Comunicación, presentat en un congrés a Monte-
video.

Amb el Centre de Dia El Pedrís, de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona,
es va realitzar la producció «Jo també puc treballar» per presentar-la a les Jornades sobre Malalties
Mentals d’enguany.

Amb els estudiants de Publicitat de les carreres d’Empresarials de la FCJE i de Nutrició i
Dietètica de l’EUCS s’han fet pràctiques de realització d’espots i de falques radiofòniques. Amb els
estudiants de la FCHTD s’ha realitzat un programa de TV titulat TV-FACTI, en el marc de l’as-
signatura Tècniques d’Expressió Oral. Amb estudiants de Fisioteràpia de l’EUCS s’han realitzat ví-
deos sobre barreres arquitectòniques, i amb els de la FE s’han portat a terme diferents vídeos sobre
pràctiques amb nens a les escoles.

S’han elaborat vídeos de promoció per al Saló de l’Ensenyament i de presentació de ca-
rreres de l’EUCS i la de Publicitat de la FCJE.

Aprofitant la tecnologia digital es va dur a terme el Curs de Realització i Producció de Ví-
deo i Televisió per al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en el qual, a més de les
classes teòriques i les pràctiques a plató, es va realitzar un curtmetratge sobre la llegenda del Salt de
la Minyona.

Hem tingut visites amb sessions pràctiques d’edició no-lineal d’alumnes de l’escola El
Carme de Manlleu, d’un grup de professors d’IES de la comarca, i d’alumnes d’un Curs de Vídeo
Digital de la Subdirecció General de Noves Tecnologies de la Informació, del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya.

El dos tècnics del SAV hem assistit a un Curs de Fotografia Digital, a un de Creació de
Pàgines Web i a la jornada de treball anual dels Serveis d’Audiovisuals de les Universitats Catalanes
(SEVUC).

Les dues estudiants becàries que aquest curs han estat al SAV són Meritxell Verdaguer de
la FE, i Rocio Toscano de l’EUCS.
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Amb la cobertura de totes les activitats de la Universitat, conferències, seminaris, jorna-
des, signatures de convenis i rodes de premsa, lliurament de premis i de diplomes, exposicions, pre-
sentacions de llibres, etc., l’arxiu fotogràfic s’ha ampliat amb 2.698 fotos i l’arxiu videogràfic amb
19 hores d’imatges.

A continuació detallem algunes dades :

— Arxiu temàtic de les 2.698 fotografies:

— 319 Estudiants han fet servir la sala d’edició i/o plató:

— 462 Estudiants han treballat a l’exterior amb material de prèstec (càmeres, cassets...):

JOSEPMARIA ROMA
Cap del Servei d’Audiovisuals



Aula d’Autoaprenentatge

FUNCIONAMENT

Horaris

L’horari de l’Aula ha estat de 41 hores setmanals durant tot el curs, repartides de la mane-
ra següent: matins de 9 a 2, de dilluns a divendres, i tardes de 3 a 7, de dilluns a dijous. A més a
més, durant el període d’exàmens del primer quadrimestre va estar oberta cada dia fins a les 9 del
vespre.

Assessorament

Al llarg de l’any l’assessorament ha anat a càrrec dels professors següents:
Jordina Coromina (català)
M. Carme Crivillés (anglès)
Gemma Delgar (francès)
Anna Masferrer (alemany)
Oriol Portell (alemany i català)

ACTIVITATS

Grups de conversa

Com és habitual, al llarg del curs s’han organitzat grups de conversa, integrats per un
grup d’usuaris interessats a millorar l’expressió oral i guiats per un assessor. Concretament, en
francès hi ha hagut dos tipus de grups: durant el segon quadrimestre, una sessió setmanal –els di-
lluns de dos quarts de quatre a dos quarts de cinc– amb tres usuaris de l’aula i durant el mes de
juny, dues sessions setmanals amb cinc estudiants de Francès II de l’Escola d’Idiomes que prepara-
ven les proves del DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française). En anglès, des de principis de no-
vembre fins a mitjans de juny hi ha hagut un grup de cinc a vuit estudiants procedents de l’escola
d’idiomes, d’usuaris externs i de l’escola de ciències de la salut. En català, també hi ha hagut una
sessió setmanal de conversa –els dimecres de 5 a 6– amb un grup de quatre usuaris externs de nivell
mitjà. Respectivament, els grups han estat guiats per les professores Gemma Delgar, M. Carme
Crivillés i Jordina Coromina.
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Difusió

Per tal de donar a conèixer l’Aula, dins i fora de la UV, s’han dut a terme les activitats se-
güents:

— Al llarg de la Jornada de Portes Obertes, visionat del plurireportatge sobre l’Aula ela-
borat per un grup d’estudiants de l’assignatura de Publicitat i Promoció de Vendes, de la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques impartida pel professor Josep M. Roma.

— Visites guiades per explicar el funcionament i la utilitat de l’Aula a diversos grups d’es-
tudiants de l’Escola d’Idiomes de la UV, dels cursos de català del Centre de Normalització Lingüís-
tica de Vic i de diverses escoles i facultats de la UV.

Treball connectat amb assignatures diverses

—Treball continuat de llengua catalana a l’Aula de dos grups d’estudiants de la diploma-
tura de Mestre en l’assignatura Normativa de la Llengua Catalana durant el primer quadrimestre.

— Pràctiques de primer nivell de català a l’Aula durant tot el curs amb grups d’estudiants
d’intercanvi de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació i amb estudiants del
Diploma Europeu de Gestió Internacional (DEGI) de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econò-
miques.

Reunions i trobades

A part de les reunions quinzenals de tots els assessors amb els responsables de l’Aula per
tal de fer un seguiment de l’activitat habitual i treballar en nous projectes, s’ha assistit a la VII Tro-
bada de Centres d’Autoaprenentatge de Català, organitzada per la Direcció General de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya, la Facultat de Traducció i Interpretació i el Servei d’Autoa-
prenentatge en Llengua Catalana de la Universitat Pompeu Fabra i els Centres de Recursos de
Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, celebrada a
Barcelona (Universitat Pompeu Fabra) els dies 29, 30 i 31 de març.

MATERIALS

D’elaboració pròpia

Al llarg del curs els professors Anna Masferrer i Oriol Portell, ambdós assessors de l’Aula,
han elaborat els següents materials d’alemany:

— 30 fitxes autocorrectives de comprensió oral (nivell elemental I)
— 10 fitxes autocorrectives de vocabulari (nivell elemental II)
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Adquisicions

S’han incorporat a l’Aula els materials següents:

ASSISTÈNCIES

Tal com es pot veure en les taules de més avall, el nombre d’assistències a l’Aula, un cop
sumades les individuals i les de grup, ha estat de 2.071. Aquesta xifra creiem que es pot considerar
prou satisfactòria per dues raons: per una banda, perquè tot i que globalment és lleugerament infe-
rior a la del curs passat, presenta aspectes nous i molt positius, com ara l’augment d’usuaris proce-
dents dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística i altres usuaris externs,
amb una assistència molt regular al llarg de tot el curs; l’increment del nombre d’usuaris de francès
i el d’assistències en grup.

En aquest sentit, creiem que la línia de treball que actualment es porta a terme, centrada
sobretot en la difusió de l’Aula tant a dins com a fora de la UV, per mitjà de visites col·lectives enca-
minades a donar-ne a conèixer el funcionament i les possibilitats, i a través d’assignatures que in-
corporin el treball a l’Aula en els seus programes, va donant els seus fruits.

Així mateix, la incorporació de nous mitjans, com ara la pàgina Web i, sobretot, el canvi
pedagògic que representarà la implantació del Crèdit Europeu, el qual entre altres objectius es pro-
posa potenciar l’autonomia de l’aprenent –molt en la línia de la filosofia de fons de les Aules d’Au-
toaprenentatge– ofereixen perspectives noves i interessants, les quals s’hauran de traduir en un aug-
ment de la utilització i la rendibilitat de l’Aula.

— llibres de referència (gramàtiques, diccionaris, etc.):
-català: 5
-anglès: 10
-francès: 14
-alemany: 13

— llibres de lectura graduada:
-català: 1
-anglès: 20
-francès: 9
-alemany: 4

— cassets:
-anglès: 4
-francès: 7
-alemany: 4

— vídeos:
-català: 4
-anglès:
-francès: 3

—CD:
-anglès: 3
-francès:2

—CD-roms:
-català: 10
-francès 2



Assistències individuals

Català Anglès Francès Alemany Altres* Total

octubre 51 41 6 7 6 111

novembre 32 46 12 2 4 96

desembre 17 34 9 1 - 61

gener 10 24 18 2 - 54

febrer 14 38 15 10 - 77

març 30 41 22 17 - 110

abril 24 30 8 2 - 64

maig 34 60 21 6 - 121

juny 21 26 12 7 - 66

TOTAL 233 340 123 54 10 760

*Tot i que a l’Aula només hi ha les seccions de les quatre llengües anteriors, es disposa d’uns pocs materials d’ita-
lià, rus i castellà.

Assistències en grup

Mes Català Anglès Francès Alemany
grups pers. grups pers. grups pers. grups pers.

octubre 12 297 8 82 4 55 - -

novembre 5 75 19 305 - - 1 20

desembre 2 7 5 52 1 4 - -

gener 5 40 11 114 - - - -

febrer 2 10 2 26 - - 1 11

març 6 42 3 17 - - 2 8

abril 2 8 4 27 - - 1 12

maig 1 6 8 82 - - - -

juny - - - - 4 11 - -

TOTAL 35 485 60 705 9 70 5 51

Total grups: 109 (27 en visites informatives, 14 en grups de conversa i 68 en sessions de treball)
Total persones: 1.311

SERGI DOMÍNGUEZ I ASSUMPTA FARGAS

Responsables de l’Aula d’Autoaprenentatge
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Servei d’Informàtica

El Servei d’Informàtica gestiona tots els recursos informàtics de la Universitat de Vic. El
conformen Xavier Molas i Noemí Gil, com a administradors de Sistemes, i Josep Bisquert, Josep
Font i Jordi Tuneu com analistes d’Aplicacions. Les dependències centrals del servei es troben al
campus Miramarges. El coordinador de l’àrea d’informàtica al campus del Palau Bojons és el pro-
fessor Richard Samson; al campus de la Torre dels Frares el coordinador de l’àrea d’informàtica és
el professor Jordi Serra. Cal agrair també, i molt especialment, la col·laboració del professor Albert
Baucells, director de la secció d’informàtica del SART. El responsable del Servei és el professor Ray-
mond Lagonigro.

Entre els serveis que ofereix cal destacar, a part de l’atenció a professors i estudiants:
— administració dels Sistemes Linux, Netware, NT i SAP.
— configuració i manteniment dels Servidors de xarxa Linux, Novell i NT.
— administració de la xarxa local de la UV, la xarxa local de Secretaria general, i la conne-

xió a la xarxa Internet.
— administració dels programes de gestió del Catàleg de Biblioteca.
— administració del programa de gestió de la Matrícula, Facturació, entrada de Notes,

gestió d’Actes, seguiment acadèmic dels alumnes, gestió de telefons, gestió de carnets , beques, tra-
mesa assegurats, i gestió acadèmica de cursos, postgraus, doctorats, idiomes i Universitat d’estiu.

—manteniment de les pàgines Web.
— connexions de noves màquines a les xarxes.
— reparació de hardware.
— instal·lació i manteniment del Software a les aules d’Informàtica.
— gestió dels horaris de les aules d’Informàtica.

Durant aquest curs 2000/2001 s’ha ampliat la capacitat de diversos trams de la xarxa. La
connexió amb el Palau Bojons va quadruplicar la seva capacitat a principis del curs, tot i que la Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació deixa aquest campus i s’ubicarà a partir
d’ara en el campus de la Torre dels Frares. Totes les aules d’informàtica dels campus Miramarges i
Torre dels Frares han passat a treballar a 100Mbps, multiplicant per 10 la seva capacitat. Al finals
del semestre s’ha ampliat la connexió de la UV a l’Anella Científica i a Internet, que passa a ser de
34Mbps en comptes de 2Mbps. També s’està realitzant l’ampliació de la connexió entre Miramar-
ges i Torre dels Frares, que començaran el nou curs amb un enllaç de Gigabit (1000Mbps), al ma-
teix temps que s’amplia la xarxa de la Torre dels Frares per cobrir les noves instal·lacions amb un es-
quelet central de Gigabit, que donarà suport a aplicacions multimedia.

Com en l’anterior, aquest curs també es van donar adreces de correu electrònic a tots els
estudiants de la Universitat i es va posar a la seva disposició els mecanismes necessaris per rebre i
enviar missatges. Els estudiants ja poden consultar també les seves notes i expedients via Internet.
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Durant aquest curs s’ha començat a desenvolupar el Campus Virtual de la UV per donar
suport a ensenyaments semipresencials, això permet que molts estudiants puguin seguir els seus es-
tudis a través d’internet. També s’ha creat un nou espai web per a Eumo Editorial, que ara disposa
d’un catàleg electrònic dinàmic, actualitzat automàticament a partir de la informació del seu pro-
grama de gestió editorial.

Aquest curs el Servei d’Informàtica ha participat en la docència de diversos cursos de la
Universitat d’Estiu, i també de l’àrea d’extensió universitària.

RAYMONDLAGONIGRO
Responsable del Servei d’Informàtica
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Projecte TAUVIC

A principis del curs 2000-2001 va néixer en el si del Departament d’Organització Indus-
trial de l’Escola Politècnica, un projecte d’ensenyament semipresencial que tenia com a objectiu
engegar una prova pilot per tal d’oferir la carrera d’Enginyeria en Organització Industrial en for-
mat virtual i facilitar a aquelles persones que tenien dificultats per assistir regularment a les classes
la possibilitar de poder cursar aquests estudis.

Es firmà un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Indus-
trials d’Aragó per dur a terme aquesta prova pilot amb un grup reduït d’estudiants d’aquest col·lec-
tiu i la possibilitat d’ampliar el nombre d’estudiants de cara al curs 2001-2002.

D’aquesta manera neix TAUVIC, (que són les sigles de TeleAprenentatge Universitari
Vic) nom que es va donar a la plataforma digital d’estudis semipresencials de la Universitat de Vic.

També i durant aquest any es formà una comissió d’estudis amb suport digital presidida
pel vicerector d’Afers Acadèmics i el gerent de la Universitat per tal de regular i normalitzar tots els
estudis que s’incorporin a aquesta nova modalitat d’ensenyament.

Cal remarcar l’esforç que ha suposat, per al professorat de la carrera d’Organització, l’ela-
boració del material docent. La implicació de tothom ha contribuït notablement al fet que la prova
pilot hagi estat un èxit i el curs vinent es pugui iniciar aquesta nova modalitat.

Paral·lelament, el curs 2001-2002 s’oferirà també als estudiants presencials el material
docent elaborat per TAUVIC per tal de donar una major versatilitat a la carrera i millorar-ne l’en-
senyament.

MANEL VILAR i BAYÓ

Director de l’Escola Politècnica Superior



Serveis d’Atenció a la Comunitat Universitària

Servei d’Estudiants i Esports

Durant el curs 2000/01 el Servei d’Estudiants i Esports ha dut a terme la seva tasca en di-
ferents apartats:

BORSA D’HABITATGE

Ha facilitat allotjament a tots els estudiants interessats, ja sigui en residències, pensions,
pisos compartits o habitacions en règim de dispesa.

Estudiants que s’han adreçat al Servei 800

Pisos oferts ...........................................................150
Pisos llogats ..........................................................135
Habitacions ofertes .............................................. 20
Habitacions llogades ............................................. 8
Ofertes per compartir pis.......................................100
Ofertes per compartir pis utilitzades . ..................... 88

Total d’ofertes ......................................................270
Total d’ofertes utilitzades .....................................231

Durant aquest curs 6 estudiants han conviscut amb gent gran a través del programa inter-
generacional «Viure i conviure» (Obra Social de Caixa de Catalunya) que vol donar una resposta
solidària a la necessitat de companyia que tenen algunes persones grans i la d’allotjament de joves
estudiants.

BORSA DE TREBALL

La borsa de treball té com a objectiu oferir feina a tots els estudiants inscrits mitjançant
una fitxa que recull les seves dades i preferències laborals. Les ofertes laborals més abundants han
estat de cambrers, dependents/tes en botigues de roba, classes de reforç, treballs en escoles, empre-
ses, etc.
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Un total de 129 estudiants han utilitzat aquest servei. 26 eren de les diferents especialitats
de Magisteri, 12 d’Empresarials, 11 de Fisioteràpia, 8 de Teràpia Ocupacional, 7 d’Educació So-
cial, 5 d’Infermeria, 5 d’Informàtica, 4 de Psicologia, 3 de Turisme, 3 d’Agrònoms, 2 de Traducció
i Interpretació, 2 d’ADE, 2 de Nutrició Humana i Dietètica i 2 de Telecomunicacions.

ALTRES ACTIVITATS

Activitats del concurs de Sant Jordi. Es van organitzar els concursos següents:
Concurs de poemes: 1r premi per a Cristina Alsina amb «La Castellera». 2n premi per a

Laura Santamaria amb «Somni».
Concurs de contes: 1r premi per a Albert Roquer amb «Sort». 2n premi per a Anna Pu-

jolàs amb «La Partida».
Concurs de fotografia: 1r premi, Mònica Conde
Concurs de portada per a la revista Laamoral: 1r premi, Tània Frigola
En totes els concursos la participació va ser bona. Hi va haver premis de dotació econò-

mica i lots de llibres d’Eumo Editorial.

SERVEI D’ESPORTS

Com cada any, gràcies els convenis signats amb diverses entitats esportives de la ciutat, els
estudiants de la Universitat de Vic han pogut gaudir d’accés gratuït a les instal·lacions esportives de
Vic amb el carnet d’estudiant.

El Servei ha organitzat una lliga interna de futbol sala amb la participació de 14 equips.
També ha organitzat un torneig de bàsquet 3x3 d’una jornada.

Campionats de Catalunya Universitaris

Aquest any la UV ha participat en els següents esports d’equip: futbol sala masculí i feme-
ní, i bàsquet masculí i femení. Cal destacar la segona posició de l’equip de bàsquet masculí (prime-
ra medalla en esports d’equip de la UV).

En esports individuals hem participat en golf, bàdminton, tennis taula, tennis, atletisme,
frontennis, esquí, esquaix, marató i BTT.

Hem organitzat també els següents Campionats de Catalunya: marató, esquaix, duatló i
hem col·laborat activament amb l’atletisme.
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Campionats d’Espanya Universitaris

El Campionat d’Espanya d’Atletisme es va celebrar del 24 al 27 d’abril a Salamanca amb
la representació de tres estudiants: Anna Nòria, Ricard Serrano i Alejandro Olivan, que tenien les
marques mínimes per a poder-hi participar.

El Campionat d’Espanya d’Esquí es va disputar a Granada (Sierra Nevada) el 3 i 4 d’abril
amb la representació de tres estudiants: Marcel Batlle, Anna Rocha i Anna Borras. A destacar la
medalla de plata aconseguida per Marcel Batlle en la modalitat de snowboard.

Medaller 2000-2001

Campionats de Catalunya: 1 or en BTT de Dani Vancells. 1 bronze en tennis de Juan Car-
los Vargas. 2 or en atletisme d’Anna Nòria. 1 plata en atletisme d’Anna Nòria. 1 plata d’equip en
bàsquet masculí.

Campionats d’Espanya: 1 plata en snow de Marcel Batlle.

La Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives va organitzar unes Jornades Esportives els
dies 28, 29 i 30 de març del 2001 coordinades per la Universitat de Barcelona. Un equip de la Uni-
versitat de Vic hi va participar en futbol i va quedar campió en guanyar el triangular entre les Uni-
versitats UB, UPC i UV.

Cal mencionar la participació a la XXI Universiada d’Estiu, celebrada a Pequín del 22
d’agost a l’1 de setembre, dels estudiants Andreu Vivo Tomàs i Xavier Vallés Trias de l’Escola Supe-
rior Johan Cruyff, centre vinculat a la Universitat de Vic per a la impartició del Graduat en Gestió i
Direcció d’Empreses Esportives, en les modalitats de gimnàstica i waterpolo.

JOAQUIM LÓPEZDE ROCAFIGUERA

Responsable del Servei d’Estudiants i Esports

248 Serveis universitaris



249Serveis universitaris

Servei Mèdic d’Empresa

Durant el curs 2000-01 el Servei Mèdic d’Empresa ha atès un total de 233 consultes: 108
professors, 67 estudiants i 58 professionals de serveis.

La distribució d’aquestes consultes ha estat: 69 durant l’horari mèdic i d’infermeria, 70
durant l’horari d’infermeria i 94 fora de l’horari de consultori.

Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal amb 53 persones va-
cunades. Igualment s’ha col·laborat amb la Mútua Asepeyo en la programació i seguiment (en els
casos que calia) de les revisions mèdiques a les 73 persones interessades i s’ha administrat la tercera
dosi de vacuna antitetànica a 24 estudiants de segon d’infermeria.

MIQUEL YLLA I BORÉ

M. CARME RAURELL I COSTA

Responsables del Consultori Mèdic
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Àrea de Màrqueting i Comunicació

L’Àrea de Màrqueting i Comunicació dirigeix i coordina totes les activitats destinades a
desenvolupar la demanda universitària i a elaborar un sistema d’informació fiable que permeti als
centres i serveis de la UV satisfer de manera efectiva les necessitats dels estudiants. Impulsa la crea-
ció, millora i difusió de la imatge corporativa de la Universitat de Vic. Analitza els processos de
captació d’alumnat i les tasques a realitzar (anàlisi, planificació, organització i control), i compta
amb un servei de comunicació i un servei de premsa.

ACCIONSDE L’ÀREADEMÀRQUETINGDEL CURS 2000-01

Relacions amb els Centres de Secundària

El mes de desembre, un cop fet l’enviament de tríptics informatius dels estudis i serveis
de la Universitat es va iniciar el contacte telefònic amb els centres de secundària per concertar les
visites. Es va contactar amb 504 centres prèviament seleccionats, que significa un mitjana de 3.000
trucades, portades a terme entre el desembre i l’abril. Dels 504 centres se’n van visitar 105: 52 eren
privats i 53 públics; però les visites efectives van ser 121, ja que en algun d’aquests centres s’hi va
dur a terme més d’una sessió. Al llarg de la campanya de visites es va arribar a informar 4.279 alum-
nes de Secundària.

Abans d’iniciar les sessions d’exposició de l’oferta formativa de la UV, es va organitzar un
curs de Tècniques de Comunicació Persuasiva amb l’objectiu de formar els visitadors en tècniques
de comunicació per aconseguir una millor fluidesa en les exposicions. El curs el va impartir el Sr.
Manel Rovira, professor associat de Màrqueting a la Llicenciatura d’Administració i Direcció
d’Empreses, professor associat del Màster de Petites i Mitjanes Empreses Internacional de la Facul-
tat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i consultor de màrqueting i director general de Rovira
Consultors.

Durant el curs 2000/01, 26 estudiants i 44 professors i professionals de serveis van col·la-
borar en les visites als centres de secundària. Aquest any també s’han ampliat les visites als centres
de secundària de Mallorca. Es van fer un total de 14 visites, 4 a centres privats i a 10 públics, i es va
arribar a algunes de les poblacions més importants de l’illa, entre les quals Palma de Mallorca, Inca,
Alcúdia, Manacor, Pollença, Santa Margalida, Sa Pobla, Calvià...

En finalitzar cadascuna de les visites es donava la possibilitat als alumnes d’obtenir infor-
mació més específica dels estudis en els quals estaven interessats mitjançant l’entrega d’unes fitxes
d’informació, posteriorment tractades des de l’Àrea de Màrqueting. El resultat de la gestió d’aques-
tes 1.664 fitxes consistia en l’enviament als alumnes d’una informació més personalitzada per res-
pondre a les seves inquietuds o necessitats i un contacte telefònic donant-los la possibilitat de man-
tenir una entrevista amb el cap d’estudis de la carrera que havien escollit.



Pel que fa a la Comissió Secundària-Universitat, es va celebrar la reunió anual el mes de
març per treballar conjuntament en les activitats adreçades als centres de Secundària.

Participació en fires

Com cada any es va participar al Saló de l’Ensenyament (del 22 al 25 de març). Es va dis-
senyar un estand nou, atractiu, jove i dinàmic orientat als futurs estudiants universitaris, aportant
l’Àrea de Màrqueting la idea creativa i Eumografic el disseny executiu.

Al Saló van col·laborar 45 professors, amb la novetat de comptar amb un professor de ca-
da facultat en tots moments, per resoldre qualsevol dubte dels visitants sobre els estudis de la UV.
També van col·laborar-hi 18 alumnes oferint material informatiu i solucionant els dubtes inicials.

Durant la celebració del Saló, es va donar també la possibilitat als alumnes d’obtenir in-
formació més específica dels estudis en els quals estaven interessats igual com s’havia fet durant les
visites mitjançant les fitxes d’informació. Es vàren gestionar un total de 810 fitxes.

Igualment es va participar a les fires següents:
— Saló de l’Ensenyament del Vallès de l’1 al 4 de març.
— Saló de l’Ensenyament de Valls, 28 i 29 de març, en la seva primera edició.
—Mercat del Ram, del 6 al 8 d’abril amb un estand específic de Turisme.

La Jornada de Portes Obertes

Aprofitant la convocatòria del Mercat del Ram a Vic, els dies 6 i 7 d’abril es va celebrar,
de les 10 fins a les 8 del vespre, la Jornada de Portes Obertes.

Es varen mostrar les instal·lacions i s’informà dels temes d’interès per als visitants. A les
12 i a les 6 de la tarda hi havia sessions informatives específiques de cada titulació per als interes-
sats.

Per publicitar la Jornada de Portes Obertes es va fer una campanya de premsa a La Marxa,
El 9 Nou, el Reclam, El Sac i el Catàleg del Mercat del Ram i de ràdio a Catalunya Ràdio, a Ona
Osona, Ona Catalana i Ràdio Manlleu, i es va recolzar amb cartells distribuïts pels centres de se-
cundària de Catalunya, per la ciutat i la comarca. També mitjançant TVO, els Punts Joves, la pàgi-
na web de la UV i un enviament als estudiants interessats en la Universitat.

Durant la jornada de portes obertes es van fer més de 400 visites guiades a la Universitat a
persones procedents de l’Alt Empordà, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el
Gironès, la Noguera, el Maresme, Osona, el Pla d’Urgell, el Ripollès, la Segarra, el Segrià, la Selva,
el Tarragonès i del Vallès Oriental i l’Occidental .

La Festa de la UV

El dia 5 d’abril es va celebrar la Festa de la UV. Al llarg del dia tots els estudiants van po-
der participar en les activitats que s’organitzaven al recinte de la Universitat. Durant tot el dia els
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diferents centres van organitzar activitats relacionades amb els seus estudis als estands repartits per
la UV.

A partir de les 4 de la tarda va començar una competició d’esports d’aventura (tirolines,
ponts demico, rocòdrom…) amenitzada per laMúsica de Vador Lladó i Xavi Escolano, de Flaix FM.

Un cop acabades les competicions es va nomenar Nani Roma segon Estudiant Adoptiu
de la UV, i se’l va investir amb la capa i el copalta que defineixen la imatge de l’estudiant de Vic. El
rector de la UV li va lliurar la medalla de la Universitat.

Per publicitar la Festa de la UV es va seguir la mateixa campanya de la Jornada de Portes
Obertes.

Professors visitadors:

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació: Neus Carbonell, Víctor
Obiols, Ronald Puppo, Pere Quer i Àngel Tortadès.

Facultat d’Educació: Esther Fatsini, Núria Franc, Olga Pedragosa, Pere Pujolàs, Sebastià
Riera i Robert Ruiz.

Escola Politècnica Superior: Dolors Anton,Consol Blanch, Francesc Castellana, Emili Ig-
nasi López, Carles Sans, Carles Torres i Manel Vilar.

Escola Universitària de Ciències de la Salut: Fina Danés, Tamara Gastelaars, Montse Gir-
bau, Núria Obradors, Roser Picas, Judit Rusiñol, Josep Santacreu, Marta Solà i Pilar Soler.

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Enric Casulleras, Josep Comas, Fina
Domènech, Cristina Font, Josep Lluís Garcia, Miquel Genís, Jesús López, Rafa Madariaga,
Antoni Mora, Noemí Morral, Josep M. Reniu, Anna Sabata, Robert Vendrell, Mercè Vidal, Albert
Vicens i Quima Vila.

Àrea de Màrqueting i Comunicació: Mari Zurita.

Estudiants col·laboradors (visites, Saló, Jornada de Portes Obertes i altres fires):

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació: Meritxell Ferrer, Àlex Fusté,
Anna Mis, Marta Plana i Aida Roca.

Facultat d’Educació: Laura Catena, Raquel Danés, Marcel·la Garrido, Balma Martí,
Laura Miràngels, Montse Molas, Rosó Rotllan, Mercè Soler i Judith Varela.

Escola Politècnica Superior: Carles Fernández, Trini López, JaumeMercadé, Emili Peraza
i Miguel Ángel Valdivia.

Escola Universitària de Ciències de la Salut: Alba Ballester, Xavi Ferrando, Anna Gómez,
Mariona Lozano i Pilar Martín.

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Lídia Aulet, Lourdes Clota, Maria Coma,
Gerard García, Begonya Lera, Pepa Llastarri, Lídia Martí, Vanessa Martín, Jordi Mascort, Adrià
Massaguer, Pedro Moran, Marta Pastor i Sílvia Solsona.

Àrea de Màrqueting i Comunicació: Lourdes Bosch, Marta Diéguez i Carles Garriga.
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Premi de Recerca

Aquest any s’ha celebrat la tercera convocatòria del Premi UV de Recerca per a estudiants
de Batxillerat amb una participació de 176 treballs procedents de 59 centres de secundària. L’acte
de lliurament de premis es va fer el dia 31 de maig al recinte del Sucre. Cal dir que degut a la bona
acollida d’aquests premis, s’està estudiant la possibilitat d’ampliar el nombre de comarques que po-
den optar-hi. Cal agrair la col·laboració de la Sra. Montse Simon, secretària del vicerectorat, en
l’organització del premi.

Pàgines Web

Durant el curs 2000/01 l’Àrea de Màrqueting va organitzar el curs de Disseny de Pàgines
Web impartit pel Sr. Albert Carles Prat, dissenyador gràfic i professor de l’Escola Bau. L’objectiu
era la millora de la formació del personal de la Universitat de Vic responsable de la construcció i
manteniment de les pàgines web.

Campanya publicitària

Durant els mesos de maig, juny i setembre es va fer la part més activa de la campanya de
premsa i radio anual per reforçar la informació sobre la preinscripció i la matrícula a la UV. La cam-
panya de premsa va consistir en anuncis setmanals a la Vanguardia, El Periódico, l’Sport, El 9 Nou,
la Marxa, El Punt Diari, Regió 7 i TVO i la campanya de radio en l’emissió tres cops diaris de dife-
rents falques publicitàries a Catalunya Radio i a Ona Catalana.

Idea creativa de la publicitat

L’Àrea de Màrqueting ha estat responsable de la idea creativa de la publicitat realitzada
per la Universitat durant el curs 2000/01. Algunes de les accions portades a terme van ser l’elabora-
ció dels nous tríptics informatius dels centres i del tríptic de Serveis Generals, amb la col·laboració
d’Eumogràfic pel que fa al disseny executiu i dels centres de la UV pel que fa al contingut.

També ha estat responsable de la publicitat de la UV als mitjans de comunicació, les cam-
panyes de ràdio i els cartells publicitaris.

Pla de Màrqueting de la UV

L’Àrea de Màrqueting i Comunicació va col·laborar amb el Servei d’Estudis i Empresa en
l’elaboració del Pla deMàrqueting de laUV i el detall dels arguments de promoció, en la definició dels
objectius generals i específics, el posicionament i les accions a emprendre per laUniversitat deVic.

Pla de mitjans

Juntament amb el Servei d’Estudis i Empresa es va elaborar el pla de mitjans del curs
2000/01 on podríem destacar l’adaptació al programa de patrocini de Caixa de Manlleu i la cam-
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panya publicitat del llançament de les dues noves llicenciatures de la UV, la de Publicitat i Rela-
cions Públiques i la de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Difusió i Relacions Públiques de la Universitat de Vic

El mes de juny va tenir lloc la presentació del Programa de Patrocini i Mecenatge com a
estratègia de màrqueting social per a les empreses patrocinadores.

Durant el mateix mes es va fer la presentació de les dades d’assignació universitària de
juny, la relació de les dades de l’evolució del mercat i la relació amb les estratègies de màrqueting
aplicades.

Servei de Premsa

El Servei de Premsa és responsable de la relació amb els mitjans de comunicació i de difu-
sió de la informació de la Universitat de Vic. Col·labora en l’informatiu Campus, l’informatiu
mensual de la Universitat i ofereix orientació de temes de mitjans de comunicació a la comunitat
universitària.

Cada dia, a partir dels principals diaris d’àmbit nacional –Avui, La Vanguardia, El País,
El Periódico de Catalunya– i d’àmbit comarcal –El Punt Diari, Regió 7, El 9 Nou i la Marxa– s’ela-
bora el recull de premsa, una recopilació exhaustiva de totes les notícies referents al món universi-
tari i editorial. El recull es digitalitza per tal que pugui ser consultat a través d’Internet per tota la
comunitat universitària i pel públic en general.

El Servei de Premsa recull també les notícies que genera la Universitat de Vic i elabora no-
tes de premsa per difondre als mitjans de comunicació via fax i internet. És responsable també de
l’elaboració de l’apartat de Notícies de la pàgina Web, on hi figuren tots els actes que organitza la
Universitat.

Membres de l’Àrea de Màrqueting i Comunicació

Josep Comas, director
Mercè Rocafiguera, cap de premsa
Miquel Tuneu, responsable del Servei de Publicacions Institucionals
Mari Zurita, coordinació tècnica
Carles Garriga, comunicació executiva
Lourdes Bosch, comunicació executiva
Marta Diéguez, comunicació executiva

JOSEP COMAS i MARTÍNEZ, MARI ZURITA i GORDILLO

Departament de Màrqueting i Comunicació
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Servei de Publicacions Institucionals

El Servei de Publicacions s’ocupa de l’edició, en qualsevol format, dels llibres, revistes,
guies i catàlegs no venals, i del material promocional de la Universitat de Vic.

Aquest curs ha continuat la tasca de redacció i edició de l’informatiu mensual Campus,
d’una tirada de 9.000 exemplars; de la correcció i edició de la revista dels estudiants Laamoral; de la
publicació del monogràfic de Miramarges d’homentage a Segimon Serrallonga; de la coordinació i
edició de la Memòria de la Universitat en català i de la corresponent traducció i edició en castellà;
de l’edició del Llibre de l’Estudiant i de les Guies de l’Estudiant de cada ensenyament, tot plegat en
estra col·laboració amb la Secretaria del Rectorat i amb Eumogràfic. S’ha ocupat també de la inclu-
sió de totes aquestes publicacions i del manteniment de l’Agenda a la seu web de la UV.

Així mateix ha col·laborat amb l’Àrea de Màrqueting i Comunicació en l’organització de
la presència a fires: Saló de l’Ensenyament de Barcelona, del Vallès, i de Valls, que aquest curs ha
tingut lloc per primera vegada, així com al Mercat del Ram de Vic. També col·labora en la inserció
de publicitat als diversos mitjans de comunicació i en l’organització de la Festa de la UV i de les
Jornades de Portes Obertes. Ha editat els fulletons de les carreres i serveis de la UV i ha coordinat el
lloc web de la UV.

Enguany, per baixa maternal de la persona responsable, el Servei de Publicacions s’ha fet
càrrec, de març a setembre, del Servei de Premsa de la Universitat.

MIQUEL TUNEU
Responsable del Servei de Publicacions
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Empreses vinculades

Eumo Editorial

PRESENTACIÓ

Aquest curs acadèmic no va pas començar amb gaire bon peu per a Eumo Editorial: Tor-
rens-Casals, l’empresa que distribuïa en exclusiva els llibres escolars de l’editorial, va presentar sus-
pensió de pagaments i va tancar les portes. Aquest fet va deixar l’editorial en una situació complicada.

Al llarg del curs, però, hem buscat solucions i, després de diversos contactes i reflexions,
s’ha creat Promoedu.com, una empresa participada per diferents socis que s’ocupa de la promoció i
la distribució de llibres escolars i que, paral·lelament, està treballant per impulsar de manera deci-
dida l’ús d’Internet com a mitjà per donar a conèixer i comercialitzar diferents recursos i serveis
educatius adreçats a l’alumnat, al professorat, a les famílies o a altres editorials. La seu d’aquesta no-
va empresa és al carrer de Casp de Barcelona i, a partir d’aquest mes de setembre, Eumo hi tindrà
un despatx obert permanentment per tal de consolidar la presència a la ciutat.

Des d’aquest estiu, l’editorial disposa d’un servidor d’Internet propi i hem estrenat pàgi-
na web, gràcies a la col·laboració del Servei d’Informàtica de la Universitat de Vic i Eumogràfic.

Just al final de curs es va anunciar oficialment el trasllat d’Eumo Editorial a la Casa Bo-
jons: des de fa temps la “caseta” se’ns ha fet petita i, a més, amb les obres de construcció de l’edifici
F2, la situació ha esdevingut pràcticament insostenible. Esperem que el trasllat pugui ser una reali-
tat abans d’acabar aquest any 2001.

Des d’aquestes ratlles volem recordar també Ernest Lluch, autor i col·laborador de l’Edi-
torial, que va ser assassinat quan feia poc més de quatre mesos que li havíem publicat el llibre L’al-
ternativa catalana.

A les pàgines que vénen a continuació trobareu la llista dels títols publicats durant aquest
curs acadèmic. Tots mereixerien un comentari, però, per qüestions d’espai, només ens podem fixar
en uns quants.

Destaquem la publicació deVeus xicanes, una antologia de contes a cura de Pilar Godayol,
i l’estudi de Francesca BartrinaVíctor Català/Caterina Albert. La voluptuositat de l’escriptura. O la
publicació de nous títols de Borja de Riquer i Ramon Garrabou dins la col·lecció Referències, una
col·lecció que en aquests moments ja inclou 33 títols.

També han aparegut el manual Màrqueting turístic de J. Cerveró, O. Iglesias i O. Villa-
campa i el Manual de redacció administrativa, de Núria Altés i Xavier Pejó, una eina molt necessària
en l’àmbit administratiu del país.

Pel que fa a la història divulgativa, dins la col·lecció L’entorn hem publicat dos nous lli-
bres significatius per a la comarca: Folgueroles. Societat i vida d’un poble, de diversos autors, i La
pel·lícula del Cineclub, de Santi Ponce i Miquel Ylla-Català.
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És important també de remarcar la publicació de Fuga de cançons, un llibre coeditat amb
la Camerata de Cançó Tradicional, amb textos de M. Àngels Anglada i il·lustracions de Francesc
Salvà, i l’inici d’una nova col·lecció, En Pau i la Laia, amb els textos d’Adelina Palacín i Assumpta
Verdaguer i les il·lustracions de Pilarín Bayés.

En l’àmbit de les revistes, hem afegit un nou títol al catàleg: la revista Educació i Història,
promoguda per la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana.

Finalment, també volem destacar la publicació de la Miscel·lània. Segimon Serrallonga i
del número 73-74 de la revista Reduccions, també dedicat a Segimon Serrallonga. Dues obres que
formen part dels homenatges que s’han dedicat a aquest col·laborador i amic amb motiu de la jubi-
lació com a professor de la Universitat de Vic.

MONTSERRAT AYATS i CARLOTA TORRENTS



LLIBRES PUBLICATS D’OCTUBREDE 2000 A SETEMBREDE 2001

Col·lecció BIBLIOTECADE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

La traducció dalt de l’escenari. Març de 2001

Co.lecció CALAIX DE VERSOS
Roses. Març de 2001
Generacions. Març de 2001

Col·lecció CLÀSSICS DE LA CIÈNCIA
De les revolucions dels orbes celestes. Octubre de 2001

Col·lecció CAPSA DE PANDORA. SÈRIE ASSAIG
Caterina Albert/Víctor Català. La voluptuositat de l’escriptura. Febrer de 2001

Col·lecció CAPSA DE PANDORA. SÈRIE SINGULAR
Veus xicanes. Maig de 2001

Col·lecció DICCIONARIS D’ESPECIALITAT
Didàctica de la llengua. Juny 2001

Col·lecció DIDÀCTIQUES I COMPLEMENTS PER ALS EDUCADORS

Fuga de cançons. Febrer de 2001
Cent jocs de vocabulari. Ed. revisada. Juny de 2001

Col·lecció DOCUMENTS

Miscel·lània. Segimon Serrallonga. Juny de 2001

Col·lecció L’ENTORN
Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Desembre de 2000
La pel·lícula del Cineclub. Abril de 2001

Col·lecció ESCOLIS
Josep M. Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de text. Juliol de 2001

Col·lecció ITINERARI D’EMPRESARIALS

Màrqueting turístic. Febrer de 2001

Col·lecció JACINT VERDAGUER. OBRA COMPLETA

Sant Francesc. Maig de 2001
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Col·lecció JARDINS DE SAMARCANDA

Retorn a Dahme. Novembre de 2000
La llum ineficaç. Desembre de 2000
Fer safor. Juliol de 2001
Metamorfosi del silenci. Juliol de 2001

Col·lecció JAUME CARESMAR

Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra. Juny de 2001

Col·lecció LLENGUA I TEXT
Les claus de la pragmàtica. Gener de 2001
Manual de redacció administrativa. Juny de 2001

Col·lecció LLIBRES PER A L’ALUMNE

Kalós. Antologia de textos d’estètica. Octubre de 2000
Eines per estudiar. Llibre de l’alumne. Desembre de 2000
Eines per estudiar. Guia didàctica. Desembre 2000
Castellà CS 1/2. Proposta didàctica. Abril de 2001

Col·lecció NARRATIVES 0
Dedicat. Març de 2000

Col·lecció EN PAU I LA LAIA

Som en Pau i la Laia. Novembre de 2000
La nostra família. Novembre de 2000
Els tiets volen adoptar un nen. Novembre de 2000
El dia que vam canviar de casa. Març de 2001
L’arribada d’en Terri. Març de 2001
La Laia s’enfada. Març de 2001

Col·lecció PROJECTE SOLARIS
Operació gàbies buides.Març de 2001

Col·lecció REFERÈNCIES
Identitats contemporànies: Catalunya i Espanya. Octubre de 2000
Immigració i redreç demogràfic.Desembre de 2000
Un capitalisme impossible? Juliol de 2001
Del patriotisme al catalanisme. Setembre de 2001
Església, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX). Setembre de 2001



Col·lecció TECNOCIÈNCIA
10 impactes de la ciència del segle XX. Octubre de 2000

EDUCACIÓ I HISTÒRIA. Revista d’història de l’educació
Núm. 4. Maig de 2001

REDUCCIONS. Revista de poesia
Núm. 73-74. Febrer de 2001

SUPORTS. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat
Volum 4, núm. 2. Gener de 2001
Volum 5, núm. 1. Juliol de 2001

EUMO/BULLENT. Coedicions en valencià
Som Pau i Laia. Novembre de 2000
La nostra família. Novembre de 2000
Els oncles volen adoptar un xiquet. Novembre de 2000
El dia que vam canviar de casa. Març de 2001
L’arribada de Terri. Març de 2001
Laia s’enfada. Març de 2001

EUMO/OCTAEDRO. Coedicions en castellà
La fuerza del río. Juny de 2001
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Eumogràfic

PRESENTACIÓ

Eumogràfic ha continuat la tasca de disseny per a empreses i institucions i ha consolidat
les línies de producció multimèdia i interiorisme que cada any prenen un protagonisme més im-
portant.

Pel que fa als treballs més destacats, ressaltar la imatge gràfica de l’exposició Dutch Grafic
Design al Convent dels Àngels de Barcelona; el catàleg i la imatge gràfica de l’exposició Barcelona
2001. Trans Sexual Express al Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona; la Biennal d’Arquitectura
de les Comarques Centrals, exposició organitzada pel Col·legi d’Arquitectes, delegació d’Osona,
inaugurada a Vic i posteriorment itinerant per altres ciutats de Catalunya, i l’edició del catàleg co-
rresponent.

En l’apartat de premis, destacar tres nominacions de treballs d’Eumogràfic als Premis
LAUS d’enguany.

De les tasques realitzades per a la Universitat de Vic, mencionar el nou disseny de l’estand
del Saló de l’Ensenyament i la nova imatge en quadricomia dels fulletons explicatius de cada cen-
tre, així com la campanya publicitària, totes elles en estreta col·laboració amb l’Àrea de Màrqueting
i Comunicació.

ANTONGRANERO
Director d’Eumogràfic
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PUBLICACIONS

Despesa i finançament de les escoles de l’Agrupació Escolar Catalana per a 1998. Agrupació Escolar
Catalana.

Les dones i el repte del nou mil·leni. Benestar Social. Ajuntament de Vic.
Viaje al corazón del vino. Winterthur.
La ruta de la sal. Winterthur.
Contes a la vora del Ter. Ajuntament de Manlleu.
Catàleg Roger Prevel. Sentit i essència. Recorregut d’un pensament i d’un obra o l’itinerari de Pic

Adrian. H. Associació per a les Arts Contemporànies.
Miscel·lània Segimon Serrallonga.Universitat de Vic.
Fuegos pálidos. Philip Thomas. Col·lecció Recerca. MACBA.
Pale Fires. Philip Thomas. Col·lecció Recerca. MACBA.
25 anys de presència comarcal. Col·legi d’Aparellador i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Osona.

PUBLICACIONS PER A LA UV

Llibre de l’estudiant
Memòria 1999/00.
Campus. Revista de la UV
La amoral. Revista dels estudiants de la UV
Miramarges (Número especial: Segimon Serrallonga). Revista de la UV

REVISTES

Idees. Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya.
Ah, Mira! Revista de l’Associació de Pares del Col·legi Guillem de Montrodon.
Butlletí de la Comissió d’Infeccions d’Osona. Comissió d’Infeccions d’Osona.
Informatiu Pla Estratègic Osona XXI. Consell Comarcal d’Osona.
Transversal. Revista de Cultura Contemporània. La Paeria, Ajuntament de Lleida.
Cuadernos de Pedagogia. Capçalera i portades de la revista. Ciss/Praxis.

IMATGE CORPORATIVA PER A

Golf Range Osona. Escola de golf
Boix. Abonos orgánicos Boix
Forvicsa. Formularis
La Selecta. Productes gastronòmics
Cumbres de Jabalón. Productes ibèrics
Centre de Mediació
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AJUNTAMENTDE LLEIDA

Cartell, fulletons, invitació i anuncis premsa del «3r Encontre de Creadors».
Catàleg Ana Laura Aláez
Catàleg HELGA d’Alvear

WINTERTHUR

Revistes: Win Empresa / Win Magazine / Win Noticias / News / BCN Management / News Letter
Calendari 2001
Fulletó informatiu Informa per a la FundaciónWinterthur.
Edicions dels «Premios Mecenazgo».
Fulletó per a la fira d’art «Arco 2001» a Madrid, per a la FundaciónWinterthur.

FUNDACIÓ «LA CAIXA»

Sèrie de postals del cicle de poesia «Un pas a dos» per al Centre Cultural de Vic
Cartell, fulletó i invitació de l’exposició «LAUS 30 anys»

MEMÒRIES D’EMPRESA

ECA
Winterthur Portugal
Universitat de Vic

INTERIORISME

IX Saló de l’Ensenyament (Barcelona). Estand per a la Universitat de Vic.
Meeting Point. Fira de Barcelona. Estand per a Winterthur.
Saló Nàutic. Fira de Barcelona. Estand per a Winterthur.
Mercadiner. Fira de Barcelona. Estand per a Winterthur.
Estand Preventia. Fira de Barcelona. Winterthur.
Estand promocional per a Hesperia Hoteles.
Estand promocional per a la fira TIC 2001. Mazars.
Exposició itinerant «L’energia del segle. 100 anys d’electricitat». Ajuntament de Centelles/Diputa-

ció de Barcelona.
Exposició itinerant de la «2a Biennal d’Arquitectura de les comarques centrals». Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya, delegació d’Osona.

RETOLACIÓ

Edifici de Premsa d’Osona, editora de El 9 Nou
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MULTIMÈDIA

CD-R de la campanya «Seguros de Dependencia». Winterthur
CD-R Notícies de premsa. Winterthur
Vídeo per a la campanya «Valoración&Desarrollo». Winterthur
DVD’s arxius fotogràfics anys 1998 i 1999. Winterthur
CD-R promocional. ECA
Web agenda on-line. Cisspraxis

ALTRES

Imatge gràfica de l’exposició Dutch Grafic Design.
Programa i bases del «FòrumQuam 2002».
Fulletons i cartells programació del Cine Club Vic.
Calendari anual per a l’Ajuntament de Vic. Benestar Social.
Cartell, 2a Biennal d’Art de Vic. Casino de Vic.
Imatge corporativa de tots els elements del «1r Saló de la Bicicleta 2001» IMPE Vic.
Catàleg, cartell, invitació de l’exposció «L’energia del segle. 100 anys d’electricitat». Ajuntament de

Centelles/Diputació de BCN.
Catàleg, cartell, fulletons, targetons de la «2a Biennal d’Arquitectura de les comarques centrals».

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, delegació d’Osona.
Catàleg, cartell, i fulletó de l’exposció «Josep Vernis. La mirada dels sentits».
Fulletó-catàleg promocional d’empresa. La Selecta.
Fulletons promocionals per a diferents hotels. Hesperia hoteles.
Cartell, fulletons i edició per a la Universitat d’Estiu. Universitat de Vic
Fulletons diversos, carpetes i revista general per a ESERP.
Fulletons diversos i carpetes per a l’escola Johan Cruyff.
Imatge gràfica i catàleg de l’exposició «Trans Sexual Express». Centre d’Art Santa Mònica.
Certificat de Català i anuncis per premsa. Generalitat de Catalunya.

PUBLICACIÓDE TREBALLS D’EUMOGRÀFIC EN LES SEGÜENTS EDICIONS

Llibre Laus 30. Barcelona, Editorial Actar. Novembre 2000.
Llibre Barcelona +. Barcelona, Editorial Actar. Desembre 2000.
Llibre Best of European Design & Advertising. Arts Directors Club, Londres 2000.
Revista Visual. Número 91. Madrid. Juliol 2001.
Revista On Diseño. Barcelona. Setembre 2001.
Guia creativity 2001. Barcelona. Setembre 2001.



OBRES NOMINADES ALS LAUS

Llibre Llauró. 12 cites. Eumo Editorial - H. Associació per a les Arts Contemporànies
Cartell Forum QUAM 2000. Diputació de Barcelona
Cartell 2n Encontre de Creadors. La modernitat inacabada. Ajuntament de Lleida

VISITES

Visita del Gabinet de Comunicació deWinterthur. 16 de desembre de 2000.
Visita de la University of Northumbria de Newcastle. Alumnes de 4t de Disseny. 19 de març de 2001.

EXPOSICIONS

«Signos del Siglo. 100 años de Diseño Gráfico en España». Valladolid. Abril 2001.
«Laus 1999». Vic. Març-abril 2001.
«Laus 2000». Barcelona, Madrid. Maig-setembre 2001.
«Arts Directors Clubs of Europe». Londres. Juliol 2001.
«Como estan las cosas. Apuntes al comienzo del siglo XXI». Gijón. Abril-maig 2001.
«20 gráficas». Cuenca. Abril-maig 2001.
«Barcelona +». Barcelona. Galeria Ras. Març-maig 2001.

ALTRES ACTIVITATS

Direcció de Projectes de Final de Carrera de Disseny Gràfic a càrrec de Jordi Cano. Escola Elisava,
2000-2001.

Direcció de la 2a edició del Màster en Disseny i Espai Públic, a càrrec de Jordi Cano. Escola Elisa-
va, 2000-2001.

Anton Granero ha impartit classes de Disseny Gràfic als estudis de Comunicació Audiovisual de la
UPF. Curs 2000-2001

Participació d’Albert Cano com a examinador extern en els projectes de final de carrera de Disseny
Gràfic 2000-2001 de l’Escola Elisava.

Conferència d’Albert Cano dins el programa «Situaciones». Facultad de Bellas Artes de Cuenca,
abril 2001.

Participació d’Albert Cano i Anton Granero en la 3a Setmana Cultural de l’Escola de Disseny
BAU. Febrer 2000.

Conferència d’Albert Cano i Anton Granero «17 anys de Disseny Gràfic». Escola d’Art Serra i Abe-
lla. Hospitalet de Llobregat. Maig 2001.

Conferència d’Anton Granero «100 anys de Disseny Gràfic». Màster de Gestió Cultural. Lleida.
Març 2001.

Participació d’Anton Granero com a vocal en la junta de l’ADG FAD, des de novembre de 1999.
Participació d’Albert Cano i Anton Granero en l’organització del cicle de conferències «Dissenys».

Vic. Centre Cultural de la Fundació «La Caixa». Abril 2001.
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Cloenda del curs acadèmic 2000-2001

RICARDTORRENTS, rector

I tot allò que en la penombra espera
ser dit amb esperança de llum.

FRANCESC CODINA, La llum ineficaç

PASSAR CURS

Estic content, molt content, deixeu-m’ho dir, perquè tenim Estatuts. És una bona notí-
cia. M’hauria agradat donar-vos-la en primícia, però la premsa, sempre més ràpida, per unes hores
se m’ha avançat. En compensació la poso com una prèvia a l’encapçalament del meu discurs —ja hi
tornaré més endavant—, perquè l’aprovació dels Estatuts el presideixi com a signe positiu. La UV
no està en cap impasse institucional, sinó que continua avançant, sense pressa però sense pausa, en
el procés de normalització.

Mireu, la nostra vida, junyida al pas del temps, és plena de rituals que es repeteixen. Avui
ens toca repetir el ritual de «passar curs». Tanquem el curs 2000-2001, que ha tingut el privilegi de
ser l’últim del segle XX i el primer del segle XXI. Un curs que, com Janus, el déu protector de l’en-
trada de les cases de Roma, ha tingut dues cares. L’una girada endarrera i l’altra endavant, mirant
enfora l’una i endins l’altra. En les històries del futur, l’últim curs de l’última dècada del segle pas-
sat i el primer de la primera del nou segle hi figurarà destacat amb la funció de frontissa.

L’expressió «passar curs», tan habitual en el món acadèmic, conté més significació de la
que aparenta. Vol dir, primer de tot, superar les dificultats inherents a l’any acadèmic. A més a més,
però, «passar curs» té dues altres connotacions. L’una és que passar curs no necessàriament significa
aprovar «totes» les asignatures. Sabem prou que amb una o més d’una de pendent, en suspens, es
pot passar curs. La segona connotació és que el curs que es passa desemboca inexorablement cap a
un altre que igualment caldrà passar. En resum, fi de curs no és fi d’estudis, sinó d’etapa.

PARAR I TORNAR-HI

Heus aquí succintament expressat el ritual d’avui. Passar curs ens porta, en primer lloc, a
mirar enrere i enfora, per veure si, com a Universitat, aprovem totes les assignatures o si, al contra-
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ri, ens en queden de pendents. En segon lloc el ritual obliga a mirar endavant i endins, per veure
quines assignatures haurem de superar i com ens preparem per a aprovar-les. Són els dos exercicis
propis del que en anglès expressen dient stop and go, «parar i tornar-hi». Parem per saber on som,
fer balanç, examinar-nos. Hi tornem, per a reemprendre la marxa, no sense abans escrutar el futur,
avaluar-ne les dificultats, establir les estratègies i posar a punt les nostres capacitats.

Fem el primer exercici. Acabem de passar un curs que ha tingut al meu entendre tres as-
signatures no gens fàcils. El compliment del Pla Director, augmentar la confiança social i reforçar
la cohesió de la comunitat universitària.

EL PLA DIRECTOR DE LA UV 2000-03

Si els que hi éreu presents voleu fer uns moments de memòria i els que no hi éreu em con-
cediu uns moments per a referir-ho, recordaré que ara fa dos anys, en el parlament d’un dia com
avui —era el 15 de juliol de 1999— vaig exposar la necessitat que sentíem tots plegats de disposar
d’un Pla estratègic com a «instrument de planificació i de direcció a mitjà i llarg terminis». La UV,
reconeguda dos anys abans, el 1997, es veia sotmesa a pressions noves, en part imprevistes, de
l’oferta/demanda i de l’augment de la competència. Si volíem fer front al desplegament que ens ha-
víem fixat per a la nostra universitat i, en definitiva, si volíem assegurar-ne la viabilitat en el futur,
necessitàvem un instrument de planificació. Aquella necessitat, convertida en proposta, acabà es-
sent el Pla Director de la UV 2000-03, finançat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, de la Generalitat de Catalunya, que, per indicació del mateix DURSI, el Patronat
va encarregar a l’empresa Bloc Quatre S.L. Pel maig de 2000 en va fer lliurament al Patronat de la
FUB, el qual l’assumí, el presentà al DURSI, a la comunitat universitària i a la Fundació Pública
Municipal, i en va fer el document base de la seva actuació. A partir de llavors es posà en moviment
la seva aplicació en les diverses àrees de la Universitat.

Val a dir que el canvi de gerent —per jubilació—, produït gairebé simultàniament, va
comportar que s’avancessin algunes mesures previstes en el Pla, com ara la introducció d’una cultu-
ra de gestió més participativa, la cerca de noves fonts de finançament i la implicació dels centres i
serveis en l’elaboració del pressupost de l’exercici 2000-01. Tanmateix, la part més extensa del Pla
Director restava per complir i ha constituït l’assignatura difícil del curs que tanquem.

En termes generals diria que l’hem aprovada. Així es desprèn de l’informe elaborat per la
Secretària General i el Gerent i presentat al Consell de Direcció. Al setembre podreu consultar-lo al
vostre correu electrònic i veure-hi desglossats els diversos ítems del Pla. No renuncio, però, a es-
mentar que dels sis objectius del Pla Director, quatre s’han assolit del tot i els dos restants es troben
en procés de consecució.

Pel que fa a les accions proposades en el Pla, se n’han examinat 60, amb els resultats se-
güents: 25 accions obtenen una nota alta, que vol dir que s’han executat del tot o estan en la fase fi-
nal, 22 estan en procés de desenvolupament i 13 queden pendents d’execució. El resultat global és
que pel que fa al Pla Director passem curs amb nota. Des del meu punt de vista de rector diria que
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l’assignatura del Pla Director l’estem aprovant bé. És una nova satisfacció, que m’agradaria que
compartíssim tots. És mèrit de tots. Des del Patronat als Centres i als Serveis. Les mesures que te-
nim el compromís d’aplicar són prou difícils. Resten encara accions que haurem de dur a terme en
els pròxims mesos. Preveiem, però, que el Pla Director s’està exhaurint. Caldrà, doncs, un nou Pla,
que s’haurà de negociar amb el DURSI.

A propòsit d’això esmentaré la resposta escrita del Conseller Andreu Mas Colell a pre-
guntes del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi del 14 de juny passat:

«Pel que fa al Pla director de la UV —respon el Conseller—, el Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), a petició de la pròpia Universitat, va assumir,
per tal de refermar la seva tasca, impulsar l’esmentat Pla director. La seva aplicació i seguiment for-
ma part de l’autonomia de la pròpia Universitat. En aquest sentit, el DURSI està disposat a conti-
nuar col·laborant amb la Universitat pel que fa al seu desplegament» [...]. I acaba: «El Govern vol
mantenir un contacte estret amb els òrgans de govern de la Universitat de Vic, i donar suport explí-
cit en allò que li sigui demanat i la Llei li permeti. En els darrers anys, el Govern ha fet esforços per
facilitar la consolidació de les infraestructures d’aquesta Universitat».

En conclusió, la primera part de l’assignatura Pla Director, la tenim aprovada i estem en-
carant la segona part.

CONFIANÇA SOCIAL

La segona assignatura que a parer meu hem aprovat és la d’augmentar la confiança social.
Per confiança social entenc, en primer lloc, la que ens donen els estudiants, amb les famílies que els
paguen els estudis, i els estudiants de postgrau o de reciclatge, que se’ls paguen de la butxaca o els
els paguen les empreses. Els estudis i informes de l’Àrea de Màrqueting i Comunicació ens orienten
sobre aquestes qüestions i ens adverteixen que per confiança social hem d’entendre la que ens dipo-
siten els nostres clients, els estudiants. Recordaré, doncs, que si tenim en compte l’actual retracció
de la demanda a causa de la demografia i, per tant, de les promocions de joves que accedeixen als
estudis superiors, i si tenim en compte un cert desavantatge comparatiu per motius de territori i de
preus, la UV té difícil però possible aconseguir els estudiants que n’assegurin la viabilitat.

Aquesta és una assignatura recurrent. No s’aprova una sola vegada per totes. Cada curs
ens la trobem al davant i l’hem d’examinar. No us vull pas dissimular la preocupació davant de
l’evolució de la matrícula del curs vinent. Seria amagar el cap sota l’ala. Però tampoc no hem de do-
nar crèdit a pseudoinformacions que anuncien l’apocalipsi. El derrotisme, el defaitisme, moltes ve-
gades neix d’interessos incompatibles amb la sortida de la crisi. Contra la desmoralització, d’altra
banda, hi ha antídots clars. Són les xifres, els fets, les dades. La resta són opinions.

És cert que hi ha unes carreres que no han remuntat la davallada. Per contra, les dues de
nova implantació, tant Publicitat i Relacions Públiques com Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-
port (CAFE), han tingut una acceptació més que bona. Així també moltes d’implantació històrica
resisteixen i la majoria de les d’implantació recent, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Nutrició i
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Dietètica, Educació Social, Turisme, Psicopedagogia, Organització Industrial, han aconseguit
d’atreure un nombre d’estudiants (clients) suficient per a fer-les viables. Sense oblidar el nombre
d’estudiants de Títols Propis que ens fan confiança a través de les insitucions vinculades a la UV.
Sigui com sigui, enguany hem aprovat i, si continuem aplicant-hi intel·ligència, si no ens quedem
en actituds passives i fatalistes, podem aprovar el curs vinent.

La confiança en la UV té un altre front obert. En començar el curs ens vàrem proposar
l’objectiu de trobar finançament per a la construcció del segon bloc de l’edifici F, al campus de Mi-
ramarges, carrer de la Sagrada Família, per mitjà d’una acció conjunta amb l’Oficina de Patrocini i
Mecenatge, adreçada a empreses de l’entorn que aportessin deu milions de pessetes cadascuna.
L’acció, encara oberta, en aquests moments porta guanyada la confiança de vint empreses. Ho dic
bé, és la confiança d’aquestes empreses el que s’ha guanyat la UV. Aquest és el capital autèntic que
ens injecta vida. Seria una frivolitat minimitzar la importància de l’aportació dinerària. Els diners
són al capdavall expressió molt contundent, la més contundent segons com es miri, de la generosi-
tat. Ara bé, aquests diners també són signe d’una cosa tant o més important per a la Universitat de
Vic, com és la confiança d’aquests mecenes en el projecte que representem.

Fixem-nos que aquest mecenatge ens diu alguna cosa molt seriosa que hem de saber es-
coltar. No ens diu només que ho fem bé, que ens mereixem un premi i que per això ens ajuden i
que endavant. Si escoltem bé, el missatge diu que aquest món empresarial de l’entorn, o una part
molt significativa, potser la més significativa, que aposta per la UV, espera que siguem conseqüents
amb la seva aposta. Amb altres mots, ens emplaça a apostar també nosaltres per la Universitat per la
qual ells aposten. No és cap sense sentit el que estic dient. Perquè, ¿no podria resultar, en efecte,
que fóssim nosaltres els que tenim poca confiança en la nostra capacitat d’impulsar el que portem
entre mans?

L’operació de Patrocini i Mecenatge la veig d’un gran calat. És un salt qualitatiu, a més de
quantitatiu. Ens interpel·la dient-nos: «Ei, que naveguem a la mateixa nau. Ei, que si us aportem
diners, no és per guanyar-nos la vostra gratitud i el reconeixement públic. L’aportació és perquè us
volem de socis. Perquè prengueu compromisos i riscos. El nostre capital i el vostre es necessiten
l’un a l’altre. Jugueu fort. Vosaltres teniu la font del capital humà, que és la formació dels professio-
nals, és el coneixement. En la societat del coneixement les Universitats ocupen el lloc central. No
us en desdiu.»

En els nostres temps hi ha una extensa xarxa de relacions entre Universitat i Empresa,
Universitat i entorn empresarial o institucional, que a vegades deriva cap a acusacions mútues, al-
tres vegades no traspassa el nivell de la retòrica, de la música celestial, i altres vegades sortosament
es tradueix en autèntica cooperació. Penso que ens trobem en una d’aquestes vegades en què sorto-
sament ha saltat l’espurna de l’empatia. És una oportunitat històrica. Mai abans el projecte univer-
sitari de Vic no havia rebut un senyal tan inequívoc del món de l’empresa.

Fins no fa pas tants anys Universitat i Empresa s’ignoraven o eren hostils. Encara recordo
quan des de la Universitat no es volia entrar en el món de les professions, de la inserció laboral, dels
estudis professionals. Era una concepció falsament angèlica de la tasca dels docents universitaris.
Les frases que més se sentien eren com aquestes: «la Universitat no s’ha de convertir en una oficina

270 Cloenda del curs 2000-2001



de col·locació». «Els professionals se’ls ha de formar l’empresa». «Els empresaris no entenen la Uni-
versitat». Avui la Universitat ha redescobert que la seva raó d’existir, des dels orígens, és proveir la
societat de professionals superiors. Això significa comprometre’s. Això significa que la UV ha
d’arrenglerar-se entre les universitats que assumeixen cada vegada més la inserció dels estudiants en
el món del treball com una de les seves funcions bàsiques.

Tal com ha escrit un col·lega, les «universitats emprenedores» són un concepte que s’està
imposant en la societat del coneixement i de la informació. «Emprenedor» és, efectivament, el mot
de moda, que ara no sabria dir si esdevindrà, a més d’un mot de moda, una idea força que acabarà
en realitat. De moment es repeteix en els seminaris i càtedres on s’estudia l’organització estratègica
de les universitats, allà on els models es construeixen amb idees. Per a dur-lo a la pràctica caldrà re-
córrer un llarg camí. Les universitats privades estan més ben posicionades per a avançar-hi. Però
potser també per a avançar-hi amb realisme.

Si disposéssim de més temps, m’agradaria de parlar del concepte d’economicisme, entès
com una absolutització del mètode de la ciència econòmica, una ciència que, en el seu corrent avui
dominant es considera a si mateixa neutra, sense pressupòsits ètics o antropològics. No tenim
temps i ho hem de deixar. No sense, però, assenyalar la importància que en el regiment de la «cosa
pública» —i la universitat, la nostra inclosa, és un servei públic— van adquirint aquests conceptes
de la ciència econòmica, com el d’universitat emprenedora.

COHESIÓ INTERNA

Desitjaria que el missatge que ens envien els homes d’empresa generés confiança entre
nosaltres. Justament la tercera assignatura que voldria que tots plegats examinéssim per veure si
l’aprovem o la suspenem, és la cohesió interna, indispensable perquè les organitzacions complexes
funcionin bé. La cohesió, que significa tot el contrari de monolitisme, d’univocitat, és la vinculació
dels membres d’una col·lectivitat, entre ells mateixos i com a grup, a l’entorn d’un projecte comú.

Si mirem d’on neix la cohesió, veurem que, fonamentalment, de la confiança que els
membres de l’organització tenen en el projecte comú i en la pròpia capacitat de dur-lo a terme.
Confiança vol dir seguretat, convicció fonda d’aquell qui compta amb la capacitat i amb la bona fe
d’algú. Reposa, doncs, sobre dos elements, la capacitat, d’una banda, i la bona fe, de l’altra. En pri-
mer lloc confiança en la capacitat d’un mateix. En segon lloc en la capacitat i en la bona fe de les
persones amb qui un treballa.

Es tracta, al capdavall, de les beceroles del que és un projecte entès com a suma de con-
fiances en les capacitats i les bones fes d’un col·lectiu de persones. Sense aquesta confiança no hi ha
possibilitat de dur a terme cap projecte. ¿No és la UV un projecte d’aquests que es basen, en últim
terme, en la confiança de les persones en les persones? M’he referit a la confiança dels clients, dels
empresaris i de les institucions. Ara voldria examinar la UV per veure si passa l’assignatura de la
confiança en si mateixa. Confiança entre els qui hi treballem i els qui hi fem gestió.

No em pregunto si ens tenen confiança els de fora. Em pregunto si ens en tenim nosaltres
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mateixos. Quan el periodista que signa l’entrevista que avui es publica en un periòdic local va
anunciar-me que amb la meva volia tancar la sèrie d’entrevistes que ha publicat al llarg del curs i
que em preguntaria sobre el «debat» si la Universitat de Vic ha de ser pública o privada, vaig repas-
sar mentalment el seguit d’idees i de propostes que havien fet els entrevistats abans i em vaig ado-
nar d’una cosa, que el conjunt no denotava cap crisi de confiança en el nostre model. A desgrat que
les preguntes giraven a l’entorn d’una disjuntiva tancada, o model públic o model privat, la majoria
de posicionaments s’elevaven cap a l’alternativa de síntesi: Públic? Sí. Privat? També. És a dir, cap a
un model alternatiu, no disjuntiu, que busca el que és bo del públic i el que és bo del privat i inten-
ta de sumar-ho. Un model, d’altra banda, que veiem com les mateixes universitats públiques-pú-
bliques intenten d’aplicar buscant sistemes de gestió privada. Un model, que, aplicat a la UV, s’ha
guanyat el reconeixement del Parlament i del Govern de Catalunya, de les altres universitats, a més
de la confiança de desenes de promocions d’estudiants i, ara, el mecenatge d’empresaris destacats.

Si us plau, entengueu que les meves paraules no són triomfalistes. Ni són cap recrimina-
ció, sinó una constatació que la confiança en nosaltres mateixos i en el model d’universitat que re-
presentem es manté forta. Un debat em sembla sempre positiu, només faltaria. Si més no serveix
per a airejar els temes. I no hi ha dubte que el tema de si la nostra universitat ha de ser pública o pri-
vada és tan recurrent que sembla un dels nostres dimonis familiars més necessitat de ventilació. Dit
això, la meva constatació és que tot i que d’uns pocs posicionaments se’n treu la impressió que ens
falta confiança en nosaltres mateixos, la majoria creu en el que diem que som. Caldria, per tant, ad-
ministrar bé les possibles i a vegades comprensibles vacil·lacions. Causen estranyesa en els qui, de
fora estant, ens miren com a clients o com a mecenes i ens diuen: «El que esteu fent ens inspira con-
fiança. ¿Com és que vosaltres no en teniu més?».

Per als vacil·lants, o fins i tot desanimats, insistiré a no ocultar que tenim dificultats ob-
jectives. Però tampoc no em vull estar de repetir l’evidència que el fet de ser universitat pública no
ens preservaria pas de tenir dificultats. Al nostre entorn hi ha universitats que són ben públiques i
no deixen pas de tenir-ne. Igualment insisteixo que voler projectar una universitat des de l’axioma
que els recursos públics són prescindibles, perquè hi ha capital disponible disposat a finançar bones
idees i bons projectes, és ara per ara una utopia.

El meu posicionament, que em disculpo de repetir un cop més, no és altre que el de la
FUB, titular de la UV, avalat per la Llei de Reconeixement de 1997, la nostra carta magna, avalat
pels grups parlamentaris, pel Govern, i no desmentit ni corregit, ans al contrari, diverses vegades
reafirmat.

No és pas el mateix una universitat pública, estatal i funcionaritzada, que una universitat
de servei públic. La Declaració de la UNESCO sobre l’Educació Superior en el segle XXI recorda a
la societat i als seus representants polítics que l’Ensenyament Superior, per la seva transcendència, és
un servei públic, digui el que digui l’ordenament jurídic corresponent. Qualitat, lliure accés i formació
del professorat són alguns dels punts en què es basa el servei públic de l’Ensenyament Superior. Per
a satisfer les demandes públiques no cal pas fer una estructura funcionarial.

Igualment no és pas el mateix universitat de gestió privada que universitat privada de fina-
litats lucratives, elitistes o ideològiques. La gestió privada, no funcionarial, aprofita les estructures
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més àgils, més adaptables. Estableix lligams emocionals amb els clients i amb els treballadors. D’al-
tra banda el finançament de la nostra universitat no s’ha de confondre amb el servei públic de l’En-
senyament Superior. El finançament es pot resoldre de dues maneres, o demanant subvencions ofi-
cials o guanyant-nos la confiança dels alumnes i dels mecenes. Jo crec, però, que s’han de combinar
les dues fonts. Estic convençut que per més subvencions que rebéssim, no resoldríem el finança-
ment. El que hem de resoldre, abans, és la confiança en nosaltres mateixos com a font que generi
confiança en els estudiants, en els mecenes i en l’administració.

ELS ESTATUTS DE LA UV

Per a reblar la qüestió, tornaré a l’aprovació dels Estauts. És una bona notícia que va en la
direcció de reforçar la nostra confiança. Hi havia temors i sospites que l’aprovació dels Estatuts es
tornaria a ajornar. La llarga durada de l’elaboració ho abonava, però només els qui han passat l’ex-
periència de discutir aquesta mena de textos poden mesurar el grau de dificultat d’arribar a acords i
consens.

Els Estatuts són expressió normativa de la vida acadèmica de la nostra Universitat. Com a
tals els correspon d’harmonitzar els interessos de tres estaments que hi conflueixen, l’academicou-
niversitari, el politicoadministratiu i l’economicosocial. Amb altres paraules, la comunitat univer-
sitària, l’Ajuntament i la societat civil. Que no és una harmonització fàcil, ho proven les hores i els
esforços que hi han dedicat amb generositat i intel·ligència els membres de la ponència. Ho prova
també la prudència amb què el Patronat procedeix. Fer les coses difícils de manera pausada no és
obstruccionisme ni retard deliberat. S’ha procedit sense presses. Les dificultats eren objectives, si
volíem dotar-nos d’uns Estatuts sòlids i duradors. Tothom que hagi intervingut en tasques
d’aquestes sap que són l’art de brodar la transacció, de construir una complexa arquitectura institu-
cional que no permet de remoure cap peça sense que les altres en siguin afectades.

A la fi ens n’hen sortit i ens en felicitem, perquè hem tancat un llarg procés. En recordaré
les fites principals. Fa dos anys i escaig, per encàrrec del Patronat de la FUB, es va crear una Comis-
sió intercentres, presidida per mi mateix i formada per Ramon Pinyol, Montse Vilalta, Josep Bur-
gaya, Montse Lorenzo, Pere Quer, Sebastià Riera, Assumpta Fargas, Consol Blanc, Francesc Codi-
na i Agnès Morató, amb la finalitat que actués com a ponència i presentés una proposta de reforma
dels Estatuts vigents. Els treballs, per decisió de la pròpia comissió de no tancar cap qüestió de for-
ma precipitada i, per tant, mal consensuada, varen prolongar-se fins que culminaren en la presenta-
ció d’un text del qual el Patronat va fer recepció el 7 de juny passat. A continuació va prendre els se-
güents acords:

El Patronat fa recepció de la proposta de modificació dels Estatuts de la UV que
presenta el rector i que ha estat informada favorablement pel Consell de Direc-
ció de la Universitat i pren els següents acords:
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– Fer constar el seu reconeixement a tots els membres de la Comissió de Revisió
d’Estatuts per la tasca realitzada.

– Obrir un període d’una setmana per tal que els membres del patronat puguin
presentar les esmenes que creguin convenients.

– Crear una comissió interna de quatre persones que s’encarregui de recollir les
esmenes, introduir-les, si escau, en el text i elaborar un informe d’aquelles que
hagin de ser debatudes pel ple del Patronat. La comissió serà formada pels pa-
trons Sr. Ricard Torrents, que la presidirà, Sr. Ramon Montanyà, Sr. Josep
Burgaya, Sr. Joan Lagunas i per la secretària del Patronat Sra. Montserrat Vi-
lalta.

Aquesta comissió interna del Patronat, després d’unes setmanes de considerar i/o recollir
les esmenes dels patrons, va informar-ne i escoltar la ponència i el Consell de Direcció. Finalment
ahir, 12 de juliol, va presentar els Estatuts al Patronat, que els va aprovar per unanimitat i amb sa-
tisfacció, deixant pendent d’una ulterior reflexió i anàlisi el procediment d’elecció del rector, per a
regular el qual es donà un termini fins al 30 de setembre. Això concerneix, ho repeteixo, el «proce-
diment», no pas els articles relatius al nomenament del rector, que estan aprovats i que reconeixen
al Claustre de la UV una participació activa mitjançant votació secreta.

Per ser més precís reprodueixo els acords de la sessió del Patronat d’ahir:

1) Aprovar els Estauts de la UV.
2) Reglamentar abans del 30 de setembre de 2001 el procediment per al nome-

nament del Rectorat, rector, vicerector, secretari general i gerent.
3) Fer públic el calendari del procés de nomenament del Rectorat en vista que

l’actual mandat expira el 30 de juny de 2002.
4) Crear una Comissió per a preparar una proposta de procediment, formada

per membres del Patronat i de la Comissió/Ponent de la Comunitat Univer-
sitària i integrada per Ramon Muntanyà, Joan Lagunas, Josep Burgaya,
Montserrat Vilalta, Pere Quer, Montserrat Lorenzo, Consol Blanch, Fran-
cesc Codina i Ricard Torrents, que la presidirà.

5) Aprovar, a proposta del Consell de Direcció, el calendari de desplegament
dels òrgans col·legiats (Claustre de la UV, Claustre de centre, Junta de coor-
dinació, Consells de direcció de centres) que s’estableixen en els Estatuts.

La UV, doncs, té Estatuts. Ara s’hauran d’aplicar i estic convençut que ho farem bé.
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IMPLEMENTACIÓ I DESPLEGAMENT DELS ESTATUTS

Deia al principi que «passar curs», a més d’aprovar assignatures i/o deixar-ne alguna de
pendent, comporta entrar en un nou curs i veure quines assignatures tindrà. Doncs bé, després de
fer aquest segon exercici, veig que en tenim tres de principals. La primera, que enllaça amb la que
acabem de «passar», és el desplegament dels Estatuts. La segona és l’estabilització del finançament i
la tercera la incorporació de la Recerca amb la Docència en l’estructura de la UV.

Aquest any hem aprovat els Estatuts. L’any que ve els hem d’implementar i desplegar. Pel
que observem en la vida quotidiana de les universitats, sabem que els estatuts són documents per-
manentment oberts. Dic oberts i no pas provisoris. És provisori el document destinat a ser substi-
tuït per un altre al cap de poc temps. És obert el que no es tanca en rigideses reglamentistes i con-
junturals. Els Estatuts oberts són més adaptables i duren més temps. Algunes universitats tenen un
vicerectorat dedicat als estatuts i al seu seguiment. Ara, a incrementar-ne la fragilitat, s’hi afegirà la
LlOU, la Llei que modificarà la LlRU i que obligarà a reformar altre cop els Estatuts de totes les
Universitats. Quin enrenou i quin trasbals a les universitats, si es compleixen els terminis anunciats
i si la Ministra no recula del seu propòsit de «posar totes les universitats panxa enlaire durant dos
anys», tal com ha dit un rector. Ahir no vaig assistir a la reunió de la Conferència de Rectors
(CRUE), però, pel que en sé, us asseguro que tindrem un començament de curs, i no només el co-
mençament, no pas calent, sinó tòrrid, abrusador.

No us cansaré tractant de les qüestions polítiques de fons d’aquesta Llei que respira una
certa animadversió envers l’autonomia de les universitats i dels governs autonòmics. No és el mo-
ment. Pel que fa a les qüestions administratives, encara que afecten més a les públiques que a les
privades, hi ha tanmateix molts aspectes que ens afectaran i que són preocupants. La figura de l’ha-
bilitació, posem per cas. Resulta que la nostra universitat estarà obligada a tenir el 25% de profes-
sorat habilitat, és a dir, que hagi superat un procés d’exàmens, centralitzat a Madrid, que el declari
apte com a professor, com una mena d’oposicions, igual que el professorat de les públiques. No es
tracta de negar-nos a assumir sistemes destinats a augmentar la qualitat. Es tracta de qui, com, en
quins terminis, s’haurà d’habilitar el professorat actual. De com es contractarà el professorat en el
futur. És, doncs, una realitat canviant que potser haurem d’incoporar als Estatuts. El mateix pot
succeir amb l’harmonització dels Estudis Superiors de la Unió Europea.

Els nostres Estatuts, a més a més, a diferència dels de les públiques, s’han d’harmonitzar
amb els de la FUB i amb el Conveni Col·lectiu, el qual està igualment en vies d’elaboració. Respec-
te del Conveni deixeu-me recordar el que un e-mail del dia 10 de juliol, signat per Josep Casano-
vas, comunicava: que s’espera «tenir el redactat definitiu [del Conveni] el primer trimestre del curs
vinent» i que mentrestant s’està «a punt de signar un RECULL DE NORMES de funcionament ac-
tual en matèria laboral que ha elaborat una comissió formada per quatre persones (dues de l’empre-
sa [Berta Sala i Joan Lagunas] i dues per part del Comitè d’Empresa [Àngel Torres i Fina Domè-
nech, substituïda per Dolors Anton]). En aquest document s’hi detallen els punts bàsics que
actualment s’utilitzen en relacions laborals entre empresa i treballadors» però «hi ha alguns punts
que cal estudiar, definir i negociar amb més profunditat, que són: 1. Categories professionals. 2.
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Increment salarial. 3. Criteris de contractació i acomiadament».
Si dic tot això no és per a rebaixar la importància dels Estauts ni per a minimitzar el mèrit

d’haver-los consensuat. Justament el contrari. Ho dic per a recordar que no són un final sinó un co-
mençament i que ara caldrà implementar-los. «La llei és per a l’home i no l’home per a la llei», deia
la saviesa antiga. «Us deixo fer les lleis i jo faré els reglaments», diuen que deia un polític castís.
Tampoc no voldria donar a entendre que els Estatuts no contenen novetats. Al contrari. El que vull
subratllar és que no els podem deixar al paper. Si hem estat tant temps a elaborar-los i a consensuar-
los, hauríem de procedir a posar-los gradualment en pràctica. Per això, després de dotar-nos
d’aquesta Norma, hem de fer-ne la implementació.

RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE GOVERN

Heus aquí la primera assignatura important que haurem de passar, la implementació dels
Estatuts. Ara bé, de tots els aspectes que s’hauran d’implementar n’hi ha un, l’elecció del rector i,
amb ell, dels càrrecs de govern, que revesteix una importància especial. En efecte, el calendari fa
que amb el nou curs, que acabarà el 30 de juny de 2002, expiri el mandat actual, que va començar
el 1998. Els Estatuts estableixen que la durada dels càrrecs sigui de quatre anys renovables per a
quatre anys més. Caldrà doncs que la comunitat universitària procedeixi a la renovació o la reelec-
ció de les persones que ocupen els llocs de la Junta de Rectorat —rector, vicerector, secretària gene-
ral i gerent—, així com també de les que formen el Consell de Direcció, degans de facultat i direc-
tors d’Escola. Per això el Patronat ha acordat d’establir i fer públic el procediment de transició d’un
mandat a l’altre.

Serà més que l’examen d’una assignatura. Serà passar una revàlida, o, millor dit, una pro-
va de maduresa, tal com anomenàvem, fa uns anys, l’examen final de batxillerat. Estic convençut
que passarem aquesta revàlida. De manera tranquil·la, sense impaciències, amb naturalitat, amb
transparència, amb encert, la comunitat universitària de Vic sabrà passar l’assignatura. No sé estar-
me de reiterar el que deia abans sobre la confiança en nosaltres mateixos. Ja des d’ara hauríem d’es-
tar convençuts que tenim capacitat de dotar-nos de persones, millor dit, d’equips de persones com-
petents per a dirigir aquesta universitat. Competents i de bona fe. Disposades a servir els interessos
comuns. Això és el que devem a la gent que confia en nosaltres.

No hauríem de fer cas de veus que ens puguin alarmar o impacientear per a fer-nos pren-
dre decisions precipitades. Hi ha un temps per a cada cosa i hem de respectar els ritmes. A més a
més el temps de traspàs de mandat hauria de ser un temps breu. Una qüestió de procediment sen-
zill i d’execució breu, perquè al capdavall el temps més important el puguem dedicar a les coses
permanents, que són alhora les de veritable transcendència per a la comunitat universitària.

Per això, després de subratllar que l’assignatura de la implementació dels Estatuts ens es-
pera el curs vinent, voldria subratllar-ne una altra d’igual importància. L’estabilització del finança-
ment, que al meu entendre va acompanyada d’una incorporació més efectiva en el sistema d’uni-
versitats de Catalunya.
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ESTABILITZAR EL FINANÇAMENT

Estabilitzar el finançament no és pas el mateix que resoldre el finançament curs per curs.
Una cosa és que la UV tanqui el curs amb un finançament determinat i una altra que es doti d’un
sistema estable per a finançar les seves activitats aquest curs i el següent i l’altre i l’altre. Estabilitzar
el finançament vol dir sostreure l’economia de la UV de l’eventualitat com a estat permanent de
subsistència i proporcionar-li instruments fixos, permanents, de viabilitat. Eventual és allò que
tant pot ser com no. Que tant pot produir-se com no. Que depèn d’una circumstància incerta,
conjectural i impredictible. El nostre finançament, com és sabut, depèn bàsicament de les matrícu-
les dels alumnes i subsidiàriament de les aportacions institucionals en forma de subvencions o de
crèdits puntuals. Són dues fonts desiguals i complementàries, però totes dues sotmeses a un altís-
sim grau d’eventualitat, d’incertesa.

No cal insistir-hi gaire. El flux d’alumnes manté i continuarà mantenint la tendència a la
baixa i/o a la dispersió en la multiplicitat de carreres. Allà on anaven molts estudiants, ara n’hi van
pocs per dues raons, perquè no n’hi ha tants en nombres absoluts i perquè els que hi ha, van a carre-
res diferents. Són les lleis del mercat, diuen alguns. I hi afegeixen: tanqueu les carreres que no reben
demanda i obriu-ne de noves que en tinguin.

El que és jo, no puc pas estar d’acord que les lleis del mercat s’abatin sense contenció so-
bre una universitat com la nostra, encara molt fràgil. Deixar-la a la intempèrie de les polítiques
econòmiques ultraliberals, desprotegida enfront de les dinàmiques concentracionistes, significaria
la seva desaparició o condemnar-la a viure per sota dels mínims vitals.

El flux de les aportacions institucionals, segona font de finançament, és igualment even-
tual i incert. Vinguin de l’erari públic via Parlament via Govern, o vinguin de la societat civil via
mecenatge via entitats de crèdit, és un flux que no garanteix a la universitat les condicions vitals ne-
cessàries per a dur a terme les seves missions. En tot cas no proporciona un ritme constant, indis-
pensable per a establir mesures a mitjà i llarg termini.

Estabilitzar el finançament no vol dir traspassar a l’erari públic els dèficits que genera la
UV. Vol dir dotar-la d’instruments fixos i permanents, que li permetin d’estabilitzar-ne el funcio-
nament. Estabilitzar el finançament a canvi d’estabilitzar el funcionament. Heus aquí l’objectiu.
Heus aquí el programa. En efecte, el finançament de la UV és l’objectiu i és el programa. Programa
polític, en primer terme. O en darrer terme, com es vulgui. Però programa essencialment polític.

ENCAIX AMB EL SISTEMA UNIVERSITARI

Entenc que a l’estabilització del finançament de la UV li és inherent l’encaix amb el siste-
ma universitari. Un encaix en dos àmbits, el general de l’Administració i el territorial. El primer li
facilitarà el flux de recursos. El segon la situarà en el territori juntament amb les universitats de
Barcelona i de l’entorn immediat. Amb Girona i Lleida, però també amb Manresa, Granollers i al-
tres ciutats mitjanes que promouen estudis superiors.
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El tema és massa ampli com perquè ara abusi de la vostra atenció per a parlar de les noves
perspectives sobre la reordenació dels estudis universitaris en el territori. Us demano, en canvi, uns
minuts més per a dedicar-los a pensar en la Recerca, una altra de les assignatures pendents de la
nostra Universitat.

PLA DE RECERCA (2001-2004)

El 4 d’abril passat el Consell de Direcció va aprovar el Pla de Recerca (2001-2004). El
presentava el Delegat del Rector, el Dr. Josep M. Serrat, que l’havia elaborat juntament amb la Co-
missió de Recerca. Faig notar, a propòsit, que els nostres Estatuts estableixen com a obligatoris, al
costat del Pressupost, dos plans anuals, el Pla de Docència i el Pla de Recerca.

Partíem d’una manca de pla institucional de desenvolupament de la Recerca. De fet era
una assignatura que encara no havíem matriculat. Patíem de manca d’objectius institucionals, de
dispersió, de fragmentació i, cosa pitjor, de manca de motivació, d’una banda, i d’insuficiència de
mitjans, de l’altra. Sense ànim d’inculpar ningú, donaré una sola dada: dels 196 professors que es-
taven en dedicació plena o exclusiva, només un 33% es trobaven integrats en un grup de recerca, la
resta, un total de 131 professors no manifestaven la intenció d’iniciar activitats de recerca.

Després d’un acurat diagnòstic de les mancances i d’una exhaustiva recopilació de totes
les activitats directament o indirectament relacionades amb la Recerca, hem superat aquesta fase,
absolutament prioritària. Avui sabem què tenim i què no tenim en l’àmbit de la recerca, i com ens
posicionem de cara al futur. Voldria, d’altra banda, protestar de les paraules injustes que sovint
se’ns dediquen des d’altres universitats, consolidades i potents. La notable participació de profes-
sors nostres en grups de recerca d’altres universitats hauria d’inspirar més objectivitat. Si podem
participar-hi deu ser perquè el nivell és bo.

Em seria molt fàcil fer un cant a la Recerca, als seus valors, a la seva transcendència. Seria
inadequat. Tothom n’està més que convençut. Amb això passa el que passà als pagesos d’un acudit
lingüístic, conegut però il·lustratiu. Dos pagesos, pare i fill, treballen en silenci amorrats al terròs.
Passa un estranger i els demana una informació. Ho prova amb totes les llengües que sap, però no
l’entenen de res i se n’ha d’anar amb el cap cot, sense informació. Passa una estona i el fill diu:
«Veus, pare, si n’és d’important saber llengües». I al cap de molta més estona el pare replica: «Sí, fill
meu, sí que ho és, però ja veus de què li ha servit».

Si no fem necessària la Recerca, no hi haurà Recerca a la UV. Igual com una llengua, que
no s’aprèn si no es fa necessària. Mentre la recerca sigui un ornament o una activitat només voca-
cional, no progressarà. Les vocacions són indispensables, però no suficients. El Pla de Recerca és un
intent d’avançar en aquest camí. Estableix els objectius generals i específics, entre els quals destaco
aquests dos: «Cohesionar el professorat de la UV a l’entorn d’un projecte comú de desenvolupa-
ment de la recerca» i «Incrementar la confiança del professorat en les possibilitats de la UV de con-
solidar-se en un centre de recerca de qualitat».

A més d’objectius proposa accions i assenyala procediments per a potenciar el nombre de
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professors que fan recerca, el nombre d’hores que els professors dediquen a la recerca, la formació
investigadora dels professors i la infraestructura científica de la UV.

No són paraules boniques. És la primera eina per a sortir de l’estat en què es troba la UV
respecte del dèficit en recerca. Hauríem de prendre’ns seriosament les advertències que ens arriben
des de diverses fonts. Ens diuen que les agències d’avaluació de la qualitat, que s’establiran o s’estan
establint a Europa, dreçaran catàlegs per a separar les universitats que no fan recerca de les que en
fan i per a marcar-les com a institucions d’ensenyament superior que no assoleixen el nivell d’uni-
versitàries. Suspendre aquesta assignatura seria fatal per a la UV. Aprovar-la serà consolidar-la.

AMB ESPERANÇA DE LLUM

Amb aquest toc d’alerta acabo el parlament de fi de curs 2000-2001. Hem vist amb qui-
nes assignatures aprovades passàvem curs i amb quines de pendents començaríem el nou. Deixem-
ho, però, pel setembre. Mentrestant desitgem-nos bones vacances. Jo us les desitjo de tot cor a totes
i a tots. He començat parlant del ritual de passar curs. Ara ens acarem al ritual de passar l’estiu. Us
el desitjo molt bo i us dic un cordial a reveure, fins a la tornada. Si voleu, us hi poden acompanyar
uns versos del professor Francesc Codina que fan:

En cada mot hi crema un gest antic,
un crit cap a les coses i les ànimes,
que a tu t’arriba esmorteït, feixuc
de molta vida polsegosa,
perquè hi revifis la paraula, flama
batent, fugaç, ineficaç [...]

Però tot ha de ser dit, però tot ha de ser dit
sense parar, núvol i ocell
brot viu i riu brogent. [...]
càlculs, plans, esquemes
de la ciutat desconstruïda
en plàstics, llaunes, vidres.
I tot allò que en la penombra espera
ser dit amb esperança de llum.

14 de juliol de 2001
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Lliçó inaugural

Traducció, innovació cultural i redreçament nacional

RAMONPINYOL I TORRENTS

«Les traduccions han tingut, ja des dels orígens, un paper important per a la fixació de
l’idioma, la difusió de la cultura, l’estímul de la creació indígena, la solució entre el desequilibri
plantejat per la demanda d’un públic de nivells culturals —i adquisitius— remarcables i una pro-
ducció original que, per raons demogràfiques, ha estat més aviat limitada.» Aquestes paraules, amb
les quals encapçalava Joaquim Molas l’entrada «Traduccions» en el Diccionari de la literatura cata-
lana publicat el 1979 per Edicions 62, em semblen una síntesi precisa i rodona del significat que la
traducció, literària i no literària, ha tingut i té per a la nostra cultura.

Si en els països anglosaxons, en conjunt, la publicació de traduccions representa un per-
centatge ínfim comparada amb la producció original, en els països europeus, excloses, és clar, la
Gran Bretanya i Irlanda, la traducció suma, en canvi, una quantitat notòria de títols. No és tracta,
deixem-ho clar, que els EUA, el Regne Unit i l’antiga Commonwealth tinguin més i millors escrip-
tors que la resta de literatures del món: és, més senzillament, una qüestió cultural, explicable no
només per raons d’hegemonia política i econòmica, sinó també per raons històriques. Pensem, per
exemple, en la importància de les traduccions del grec en la consolidació de la literatura llatina. O
en el fet que siguin traduccions del llatí molts dels primers testimonis escrits de llengües com el ca-
talà (les Homilies d’Organyà i el Forum Iudicum), el castellà i el basc, en el mateix document (les
Glosas Emilianenses) i el francès (els Juraments d’Estrasburg).1

Catalunya, tan sovint acusada de tancar-se en ella mateixa —i precisament per aquells
que «desprecian cuanto ignoran», per dir-ho amb el vers d’Antonio Machado—, ha estat al llarg de
la seva història molt interessada per la traducció i, doncs, ha practicat amb escreix «la circulació de
les idees», que és, com deia Mme. de Staël en un text clàssic de la traductologia, «de totes les formes
de comerç, la que té avantatges més notables».2

281Lliçó inaugural

1. Sobre el valor fundacional de les traduccions, veg. Henri van Hoof, Histoire de la traduction en Occident. París/Lo-

vaina:Duculot, 1991.

2. «De l’esprit des traductions», recollit en versió bilingüe dins E. Gallén, M. Llanas, M. Ortín, R. Pinyol i Torrents

i P. Quer, L’art de traduir. Reflexions sobre la traducció al llarg de la història (Vic: Eumo Editorial/Fac. de Traducció de la

UPF/Dept. de Traducció de la UAB/Fac. de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la UVic, 2000), p.300-

307.



282 Lliçó inaugural

La riquesa literària d’un poble no s’acaba en els seus escriptors clàssics i contemporanis,
sinó que s’estén també a aquells autors estrangers importats que conformen la nostra visió del món,
des d’Homer a Shakespeare, de Dante a Goethe, de Poe a Baudelaire. Aquest fet, que sembla evi-
dent, no sempre es reflecteix adequadament a les històries de la cultura ni a les històries de les lite-
ratures nacionals. I és que, en general, la història de les traduccions és per fer gairebé a tot arreu. En
els darrers 15 o 20 anys, sobretot per raó d’haver assolit els estudis de traducció i interpretació l’es-
tatus universitari, en el nostre país s’ha generat recerca en aquest camp i, encara que de manera exi-
gua, s’han fet alguns avenços. No sempre, tanmateix, el problema és el coneixement insuficient,
perquè hi ha èpoques i aspectes que ja els filòlegs fa moltes dècades que coneixen. Així, des de co-
mençament del segle XX, els nostres medievalistes han inclòs les traduccions, o determinades tra-
duccions, entre les obres «clàssiques» dels escriptors catalans de l’època,3 com ara la versió de la Di-
vina Comèdia, feta pel vigatà Andreu Febrer, la primera en vers a una llengua europea d’aquesta
obra de Dante. De fet, per exemple, el catàleg de la col·lecció «Els Nostres Clàssics», de l’Editorial
Barcino, conté aquesta traducció i altres de medievals. Fa molt poc temps, per contra, que els histo-
riadors de la llengua han començat a incorporar les traduccions catalanes medievals als seus estudis,
que ja mostren resultats d’un alt interès.4 Una part significativa d’aquestes traduccions, així com
moltes obres catalanes originals, van ésser traduïdes al seu torn al castellà,5 cosa ben coneguda dels
especialistes, però que incomprensiblement gairebé no es reflecteix a les històries de la literatura
castellana. I això que, ai las!, una colla d’aspectes de la cultura castellana d’aquesta època s’expli-
quen justament per la influència que hi va exercir la literatura catalana, la qual, a més, hi va fer de
mediadora cultural amb les seves traduccions d’autors llatins, francesos i italians. (I cal recordar
que el paper de pont entre Europa i Castella s’exerceix no sols a l’època medieval, sinó també en la
contemporània). Suposo que és per això, passeu-me la ingenuïtat, que calen els anomenats «decrets
d’humanitats».

Deixem-ho i reprenguem el fil del nostre tema, que no és altre que el paper significatiu
que ha tingut la traducció en la nostra història com a factor d’innovació cultural i literària. És per
això que la trobem en lloc destacat en els moments de recuperació i de reconstrucció nacional més
intensos. En certa forma, el repàs per la història de les traduccions catalanes que els proposo permet
de descobrir el sentit històric de cada període; per dir-ho amb paraules de Nietzsche, «hom pot cal-

3. Per a una visió de conjunt del protagonisme de la traducció catalana medieval, veg. Lola Badia, «Traduccions al

català dels segles XIV-XV i innovació cultural i literària», Estudi General, núm. 11 (1991), p. 31-50; també Curt Wit-

tlin, De la traducció literal a la creació literària. València/Barcelona: Institut Universitari de Filologia Valenciana/Publi-

cacions de l’Abadia de Montserrat, 1995. Cal tenir present que l’estudi de les obres medievals considera una noció més

àmplia de taducció, sempre, però, relacionada amb la divulgació i la incorporació d’obres que importen pel seu contin-

gut i també per ser models de llengua i de cultura.

4. Veg. l’àmplia utilització que en fan Josep M. Nadal i Modest Prats, a la Història de la llengua catalana. 2/El segle

XV (Barcelona: Edicions 62, 1996).

5. Veg. Jaume Riera Sans, «Catàleg d’obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV», dins Segon

Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Vol. VIII. Àrea 7: Història de la llengua (València: Institut de Filologia Va-

lenciana, 1989), p. 699-710.



cular el grau de sentit històric que posseeix una època per la manera com aquesta època duu a ter-
me traduccions i cerca d’incorporar-se èpoques i llibres pretèrits».6

I

A l’Europa occidental la traducció moderna neix, com és sabut, amb el Romanticisme. La
traducció literària a Catalunya, en canvi, no pot començar a desenvolupar-se almenys fins al darrer
terç del segle XIX. Em refereixo, és clar, a la traducció al català, la qual, per raons de viabilitat co-
mercial, es vehicularà més per mitjà de la premsa que no pas del llibre. A la majoria de països euro-
peus apareixen ja en aquest moment dos tipus de traductors: el professional i l’escriptor doblat de
traductor. Pensem tan sols, en aquest segon cas, en figures com Goethe, Novalis, Hölderlin, Bau-
delaire, Mallarmé o Coleridge. A casa nostra, caldrà esperar fins al segle XX perquè pugui arrelar,
no sense precarietat, aquesta doble tipologia de traductors. De fet, atesa la feblesa del mercat edito-
rial en català, en el XIX la figura del traductor professional no va existir, i van ser els escriptors els
qui, amb dedicació i fortuna molt diverses, s’ocuparen en exclusiva de la traducció literària al ca-
talà. Una traducció en la qual participen literats de tota mena i condició, des de personatges de pri-
mera fila com Jacint Verdaguer, Narcís Oller, Joan Sardà, Apel·les Mestres o Miquel Costa i Llobe-
ra fins a lletraferits desconeguts o totalment oblidats, passant per figures secundàries, però prou
estimables, com Ramon E. Bassegoda, Casimir Brugués, Pere Aldavert o Ernest Moliné i Brasés.

He de fer notar que la traducció a l’època vuitcentista és feta sistemàticament a partir del
francès —les excepcions són poques i poc rellevants—, tant si es tracta d’autors francesos com an-
glosaxons, alemanys, russos o clàssics grecs. El paper del francès com a llengua intermediària per a
la traducció al català (i al castellà), que s’allarga, com a mínim, fins a 1936, no per sabuda ha de
deixar de remarcar-se avui que ens sembla tan òbvia la traducció directa, si volem entendre com
van funcionar els intercanvis culturals en el segle XIX i bona part del XX.

Revisant el segle XIX, s’ha de precisar d’entrada que no hi ha versions catalanes d’autors
estrangers en nombre significatiu fins a la dècada dels 80, una vegada comença a afermar-se la Re-
naixença. Durant el primer terç del segle sembla que es van publicar en català uns 400 títols,7 dels
quals tan sols mitja dotzena són traduccions, i encara no pròpiament literàries, entre les quals hi ha
una edició estampada a Barcelona (182?) de la popularíssima Imitació de Crist, de Thomas de Kem-
pis (l’obra ja havia estat traduïda al català en el segle XVI), unes Lletras apostólicas publicant lo jubi-
leu, de Lleó XII, editades a València (1824), les Visitas al S. Sagrament y a Maria, d’Alfons Maria de
Liguori, aleshores encara no canonitzat, impreses a Vic (1825), la famosa edició de Lo Nou Testa-
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ment (la primera en català), feta a Londres (1832) a despeses de la British and Foreign Bible So-
ciety, amb l’objectiu de difondre el protestantisme a les terres catalanes, i la Demostració del Evange-
li, de Du Voisin, amb edicions a Cervera (1827) i a Vic (1829), adaptada pel dominicà fra Jaume
Pontí, que havia ocupat a Vic els càrrecs de prior del convent de Sant Domènec i de professor de
teologia al Seminari (1829-1832).8

A les dècades següents, la situació no fou pas més falaguera, tot i que cal destacar alguna
obra, com ara la famosa traducció de La fuggitiva (1834), de Tommaso Grossi, fins fa poc atribuïda
a Joan Cortada i que el professor Joan Mas i Vives, versemblantment, la considera de Miquel An-
ton Martí.9 Fins als anys 80, insisteixo, no hi haurà de fet traducció digna d’aquest nom en català,
per bé que a Catalunya es tradueix, i molt, en castellà. En aquest sentit, s’ha de recordar que la me-
diació que Catalunya va exercir incorporant els corrents estètics i de pensament europeus —beguts
a través de França—, va resultar decisiva per a la cultura hispànica, com han demostrat sobretot els
estudis de Hans Juretschke.

Sigui com vulgui, ens hem de situar en les dues darreres dècades del segle XIX per veure
una nova albada de traduccions. Cal recordar que, en aquests anys, Barcelona es constitueix en el
principal centre productor de llibres de l’Estat espanyol. És el moment de la modernització del
món editorial, que arriba aquí més tard que en altres països del món occidental. Aquesta modernit-
zació suposa, entre altres coses, la possibilitat de la professionalització dels escriptors. L’àmbit lin-
güístic català, tanmateix, és ocupat per un mercat que bàsicament produeix obres castellanes, per
bé que els productors i consumidors d’aquestes obres són sobretot la burgesia i la intel·lectualitat
catalanes. Aquesta contradicció i els intents per superar-la són, com és sabut, alguns dels trets ca-
racteritzadors de la Renaixença. El fet és que la professionalització dels escriptors que s’expressen
exclusivament en català és molt difícil i haurem d’esperar, com ja he assenyalat abans, al segle XX
perquè es pugui fer una realitat, encara que sovint molt a precari.10

La feblesa del mercat editorial en català i les dificultats de professionalització expliquen a
bastament que fins a finals dels anys 70 no apareguin projectes de constituir col·leccions literàries
en català. Em sembla que cal considerar la «Biblioteca del Diari Català», formada com a fulletó
d’aquest periòdic que fundà i dirigí Valentí Almirall, com el primer intent seriós de programar una
col·lecció moderna en llengua catalana que recollís traduccions de primeres figures de la literatura i
el pensament universals, clàssics i contemporanis. Aquesta «Biblioteca» tragué només tres títols en-
tre 1879 i 1881 i s’estroncà amb la fallida del diari aquest darrer any. La tria, però, resulta ben elo-
qüent: la Ilíada, d’Homer, —qualificada «com el poema més grandiós que ens ha deixat l’antigui-
tat»—, el Viatge d’un naturalista al rededor del mon, de Charles Darwin —de qui diuen que és «lo
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savi més profundament reformador dels nostres temps»—, i una antologia de narracions curtes
dels nord-americans Bret Harte i E.A. Poe —el primer una novetat a la península i el segon antolo-
gat amb peces no traduïdes «en cap idioma espanyol». «Creiem —deien en anunciar la publicació
d’aquestes obres— que els nostres lectors s’estimaran més això que no qualsevol d’aquestes
novel·les sense suc ni bruc, que de segona o tercera mà vomiten (com diuen los castellans) les prem-
ses madrilenyes».11 I és que els homes del Diari Català pensaven en aquestes traduccions com una
eina de modernització cultural i de regeneració social. Encara cal esmentar, ni que sigui ràpida-
ment, que el Diari Català, a més, va prestar atenció també a les traduccions en dos dels suplements
que editava. En la secció literària dels dijous, hi aparegueren 25 textos de 10 autors diferents, entre
els quals la primera traducció al català d’Alexander Puixkin i les primeres de Leopardi i de Zola. En
l’altre suplement, «Modas y Labors», destinat al públic femení, inclogué també un fulletó, Lo mi-
rall del diable, una obra amorosa francesa d’autor desconegut, a desgrat de l’afirmació de no voler
editar novel·les «sense suc ni bruc». I, a més, en un certamen literari que organitzava trimestral-
ment, al costat del premi d’un «treball d’imaginació», se’n convoquen tres més: un d’assaig, un de
recerca i un de traducció.

Ens els anys 80 i 90 del segle XIX, la traducció és present a totes les publicacions catala-
nes i acaba incorporada a algunes col·leccions, on té una presència destacada, com a «Novelas Ca-
talanas y Extrangeras», fulletó del diari La Renaixensa, que va aparèixer durant deu anys, i que es
va obrir, significativament, amb contes de Lev Tolstoi. El traductor i crític Ernest Moliné i Brasés,
en comentar al diari, el 1903, les novetats en traduccions que oferien la «Col·lecció Popular de
l’Avenç», la «Biblioteca Joventut» i els fulletons de la mateixa La Renaixensa, afirmava: «Amb molt
poc temps s’han publicat en aquesta ciutat un sens fi de traduccions catalanes d’obres estrangeres.
(...) Apuntem aquest fet com una saludable tendència. Enrobustida la literatura renaixenta amb
una vida de mig segle, ja té prou pit per a respirar a plens pulmons l’aire esvalotat i enfortidor de
les corrents literàries europees (...). És molt convenient (...) que tots los aficionats a la bona litera-
tura, tinguen un coneixement aproximat de les corrents modernes. Lo valor, doncs, de tals traduc-
cions, com la de casi totes aquelles en què l’autor no té la pretensió de treballar molt fi, és més in-
formatiu que literari; serveixen per a comunicar-nos amb altres literatures que tenen elements
dignes d’influir en la nostra, comunicació indispensable en tot temps, si no volem quedar estan-
cats i endarrerits.»12

Ja es pot veure que per al crític l’important no és la qualitat de la traducció —cosa sorpre-
nent vista amb ulls d’avui—, sinó la comunicació amb altres cultures per la modernització que això
comporta. Moliné, com a home de la Renaixença, estava més per la presència i la quantitat que no
pas per la qualitat. No li ho podem retreure, perquè el que veien els escriptors renaixencistes era
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que en aquell antic desert començava a haver-hi una mica de verdor i el que interessava aleshores
era sobretot estendre els conreus. El pas qualitatiu es fa justament en la primera dècada del segle
XX, amb l’estol modernista.

En efecte, només tres anys més tard de l’article de Moliné, un crític i traductor modernis-
ta, Manuel de Montoliu —un home molt ben preparat lingüísticament i literàriament—, en el Pri-
mer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a Barcelona el 1906, ja donava tota
una altra visió del que havia de ser la traducció. D’una banda, en defensava la necessitat per «evitar
que el nostre esperit nacional, tancant-se als aires de fora, visqui, com nou Narcís, en una estèril
contemplació de si mateix, no hi ha cap medi de tan gran eficàcia i de tan immediata aplicació com
el que ofereixen les traduccions.» De l’altra, destacava «la conveniència i la urgència» de fer col·lec-
cions «populars i econòmiques». I proclama un principi aleshores difícil d’assolir, però avui sòlida-
ment assentat: «S’ha de deixar establert com a únic procediment honrat de traducció el traduir di-
rectament, en tots els casos possibles, de la llengua originària de l’autor.»

Montoliu clamava també per la traducció dels clàssics: «No havem de desmaiar fins tenir
traduïts en català modern tots els llibres de les literatures clàssiques»,13 un clam que una quinzena
d’anys més tard recolliria la Fundació Bernat Metge.

L’aportació del Modernisme a la història de la traducció catalana representa un pas enda-
vant immens en relació a les etapes anteriors. I això, com ja he apuntat abans, en l’aspecte de la
qualitat i, evidentment, en la quantitat. No podia ésser d’altra manera amb un moviment que va
pretendre transformar la societat catalana creant una cultura nacional autosuficient, moderna i eu-
ropea. En aquest context van sorgir també moltes iniciatives editorials que van incorporar les tra-
duccions, ja sigui dins de col·leccions mixtes d’autors locals i estrangers (la majoria), ja sigui en
col·leccions exclusives d’autors forans. A més, s’incorporen a la tasca traductogràfica persones amb
bona formació lingüística, cosa que permet de traduir directament de la llengua original en molts
casos, per bé que encara el paper del francès com a llengua intermediària continua essent impor-
tant. S’ha de fer notar, tanmateix, que ara també l’alemany, llengua ben coneguda per alguns dels
nous traductors, permet d’incorporar a més autors nòrdics i eslaus. El paper de l’anglès, per contra,
és molt poc rellevant com a idioma de mediació, si bé ara ja tenim traduccions d’autors anglosa-
xons fetes directament.

El Modernisme és rellevat vers 1910 pel Noucentisme. A desgrat de les seves diferències,
ambdós moviments coincideixen en la voluntat de redreçament nacional i de modernització cultu-
ral, per bé que els noucentistes se serviran més conscientment de les traduccions com un banc de
proves lingüístic, com una forma d’omplir buits històrics i, és clar, com una manera d’imposar mo-
dels. A l’empara de l’obra institucionalitzadora de Prat de la Riba i de la Mancomunitat, la dinàmi-
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ca editorial i literària entra en vies de normalització. L’escriptor francès Jules Romains, en un article
de 1920, escrit arran d’una visita a Barcelona, ho constatava així: «Moltes nacions han estat funda-
des per l’espasa, la Nova Catalunya ha estat fundada per llibres».14

La dictadura de Primo de Rivera va venir, el 1923, a dificultar aquella represa i, malgrat
això, almenys en el camp de l’edició, l’impuls no es va aturar. Recordem, si més no, algunes de les
editorials destacades del període: Publicacions de La Revista (1915), Foment de Pietat Catalana
(1916), Catalana (1917), Alpha (1923), Barcino (1924), Catalònia (1924), Mentora (1926), i
Proa (1928). Totes, juntament amb altres de més efímeres, contribuïren a la traducció, tant de li-
teratura culta com d’obres de consum popular (especialment importants foren les col·leccions de
novel·la rosa). És una època de febre traductora —reflectida igualment en nombroses revistes— i,
també, d’alguns grans traductors que ara inicien la seva tasca; recordem tan sols l’insigne tercet
format per Josep Carner, Carles Riba i Marià Manent. Les traduccions passaren de representar el
1926 un 9,6% de la producció catalana (un 7,77% al conjunt de l’Estat) a un 24,3% el 1930 (un
10,26 % a l’Estat).15

No podem cloure aquesta etapa històrica sense fer un esment especial de les obres endega-
des pel mecenatge de Francesc Cambó, que per la seva ambició i els seus resultats resultaren d’una
enorme eficàcia: la traducció de la Bíblia (Fundació Bíblica Catalana, 1922) i dels clàssics grecs i
llatins (Fundació Bernat Metge). En el programa de presentació de la Fundació Bernat Metge
(1922), redactat per Joan Estelrich, que en seria el director, es declara que, «trobant-nos en un perí-
ode de reconstrucció nacional», ara que «el nostre poble es troba ja madur en l’ideal nacionalista»,
calia posar-se al nivell de les «nacions més cultes» i, per tant, ésser present en el «nou classicisme»
que sorgia a Europa: «en aquest nou classicisme, Catalunya hi participarà; en aquest nou Renaixe-
ment, Catalunya hi serà.»16

Amb l’arribada de la República i la reinstauració de la Generalitat semblava que final-
ment es podria entrar en una fase d’estabilització. Ja sabem, per desgràcia, com van anar aquells
anys, d’altra banda tan intensos literàriament i culturalment i, doncs, tan fructífers per a la traduc-
ció.
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II

El nou ordre imposat el 1939 pels vencedors de la contesa civil es basava en el nacionalis-
me espanyol tradicional, és a dir, en aquell que contempla només un sol model, monolític i exclo-
ent, de llengua i de cultura. Això es va concretar, pel que ara interessa al nostre tema, en la prohibi-
ció absoluta de l’ús públic del català ja des del moment mateix de l’entrada de les tropes franquistes
a qualsevol indret de Catalunya. La instauració d’una legislació absolutament repressiva sobre
premsa i impremta, amb capítols especialment dedicats als «idiomas regionales», va tenir en la cen-
sura un instrument d’aplicació molt arbitrari, alhora que molt eficaç, i que avui, gràcies als treballs
de Maria Josepa Gallofré coneixem força detalladament.17

Les conseqüències per a la llengua i la cultura catalanes van ésser demolidores i de la in-
gent obra de reconstrucció nacional portada a terme des de la Renaixença fins llavors ja no en va
quedar sinó el record. Va caldre treballar, com de consuetud, amb les restes d’un naufragi. I és un
escarni sense atenuants que ara pretenguin negar la mateixa història, una història que molts dels
que som aquí hem viscut de primera mà. Em refereixo, és clar, a l’intent de revisar l’era de Franco
com si la nostra llengua i la nostra cultura n’haguessin sortit incòlumes, com si no hi hagués hagut
cap persecució idiomàtica, cultural i política.

El període 1939-1962 fou, en aquest sentit, el més traumàtic. Ja d’entrada, els vencedors
van prohibir la circulació de la major part dels llibres catalans existents, dels quals una part hague-
ren d’ésser destruïts i convertits en pasta de paper. Pel que fa a edicions noves, s’anaren autoritzant
amb comptagotes i ni la temàtica del llibre proposat o la condició d’adepte al Règim de l’autor no
eren garantia de publicació. I en els primers anys, a més, l’edició del que en deien «clásicos y consa-
grados» (com en el cas concret de Verdaguer i dels mallorquins Joan Alcover i M. S. Oliver) s’auto-
ritzava «para eruditos» i «con la ortografía de la época», una condició escarnidora establerta per An-
tonio Tovar, subsecretari de «Prensa y Propaganda» del Ministerio de la Gobernación, que era
filòleg de professió i com a tal sabia molt bé que així, anul·lant l’obra normativitzadora de Fabra, es
donava un cop duríssim a la llengua catalana per tal com se la convertia en una cosa arcaica i inin-
tel·ligible.

En aquest context, en què ni es donava permís per reeditar catecismes en català al Princi-
pat ni a Mallorca, l’edició de traduccions no podia plantejar-se. El 1941, per exemple, després de
mil gestions de Joan Estelrich, la mà dreta de Cambó, s’autoritzaven dues obres que es venien per
subscripció i, per tant, circularien fora dels canals habituals del comerç: el vol. IX de la Bíblia que
abans de la guerra havia començat a publicar la Fundació Bíblica Catalana i les Vides paral·leles, de
Plutarc, de la Fundació Bernat Metge. Amb tot i això, l’obra de Plutarc es va consentir amb la con-
dició d’editar-la també en castellà. Aquestes dues excepcions conviuen amb la prohibició d’obres i
autors antics de totes les èpoques com ara Dante, Joan Lluís Vives o E.T.A. Hoffmann. Si amb el
pas dels anys es van anar autoritzant algunes reedicions d’obres catalanes anteriors al 36 i algunes
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17. Veg. de manera especial L’edició catalana i la censura franquista (1939-1951) (Barcelona: Publicacions de l’Aba-

dia de Montserrat, 1991).



de noves, les traduccions es convertiren en un obstacle insalvable on la censura no va cedir ni un
pam fins als canvis normatius de 1962. Res no hi havia de més perillós que les traduccions, ni que
fossin contes infantils (encara el 1951 es prohibia La rateta que escombrava l’escaleta). I les excep-
cions que hi va haver no faran sinó confirmar que la voluntat de reduir la cultura catalana —i la
llengua en què s’expressava— en un fenomen folklòric i provincià, tancat en ell mateix i, com a
molt, d’interès per als erudits.18

A principis de la dècada dels 60 es produeix un diguem-ne canvi de conjuntura a l’Espa-
nya franquista. S’aixeca aleshores la prohibició de les traduccions al català i es creen algunes edito-
rials noves que tindran gran transcendència, com Edicions 62 (1961), o reprèn l’activitat alguna de
les més destacades de la preguerra i l’exili, com Proa (1964). Joaquim Molas, en fer balanç del mo-
viment literari de 1962, constatava que la producció de «traduccions és, encara avui, pràcticament
irrisòria». L’any següent, per contra, deia: «Probablement, el fet més important de l’any 63 ha estat
que tres o quatre editorials barcelonines estrictament comercials han iniciat unes sèries de traduc-
cions catalanes de novel·les.» En la seva anàlisi, exposava alguns dels molts beneficis que una políti-
ca de traduccions podria comportar per superar la precarietat literària en què havia quedat el país
arran de la guerra. Segons Molas, les traduccions provocarien: a) «una veritable competència edito-
rial»; b) «la cotització de l’autor»; c) «la professionalització»; d) «la competència de l’escriptor es-
tranger consagrat amb el nacional»; e) «l’augment dels gèneres» literaris editats; i f ) «l’augment dels
tiratges».19

No s’errava Joaquim Molas quan augurava un fort reviscolament de la traducció després
de més de vint anys de forçat silenci. Aquell 1963 ja va representar el 42,3% de la producció edito-
rial catalana i el 1965 arriba al 55%. Però, com ha indicat Francesc Vallverdú, «cap país normal no
pot ‘digerir’ un nombre tan alt de traduccions. A Espanya (durant el període 1962-1977) ha
oscil·lat entre un 22 i un 31 per cent».20

I, és clar, després d’aquesta «alegria», va venir la davallada, que el 1973 va arribar al 8,3
per cent i que, sortosament, en els anys següents va remuntar. De tota manera, les oscil·lacions que
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18. La Divina Comèdia, de Dante, traduïda per Sagarra i prohibida el 1942 i el 1945, fou autoritzada el 1948 en

edició de bibliòfil de 350 exemplars, igual que la versió de l’Odissea, feta per Riba, amb un tiratge de 300 exemplars, i

amb preus, segons el tipus d’edició, que oscil·laven en les 1200 i les 4000 pessetes de l’època. M. J. Gallofré ho resumeix

en aquests termes: «La voluntat de mantenir les possibilitats d’expressió pública dins els límits estrictes d’una petita part

de la producció autòctona passava pel veto a les traduccions. Les trangressions aparents que la censura va fer de les seves

pròpies regles no eren tals transgressions, ans al contrari, implicaven una confirmació dels cànons.» (op. cit. p. 428).

Se’ls va «escapar» un volum: Les rondalles immortals, de Llull-Mistral-Verdaguer, editats per Ariel, perquè, segons el cen-

sor, eren tots tres «autores clásicos catalanes» (op. cit., p. 384).

19. Aquests balanços foren publicats originàriament en el Llibre de l’any 1962 i en el Llibre de l’any 1963 (Barcelo-

na: Editorial Alcides, 1963 i 1964); foren recollits després a Lectures crítiques (Barcelona: Edicions 62, 1975) i a Obra

crítica/1 (Barcelona: Edicions 62, 1995); els textos, en aquesta darrera edició, són a les p. 171-226 i les dues citacions

que n’he fet, a les p. 181 i 192-193, respectivament.

20. «Cinquanta anys de l’edició en català (1936-1986)», dins Edicions 62, vint-i-cinc anys(1962-1987) (Barcelona:

Edicions 62, 1987), p. 111-118]



es produeixen en aquests anys encenen algunes alarmes i Joan Triadú, un dels crítics més influents i
que segueix el tema de més a prop, es veu obligat en els seus comentaris a Serra d’Or a demanar al-
gun tipus de planificació en la tasca traductora de les editorials per tal de superar els problemes i
desajustaments del mercat, atès que la traducció és essencial per a la recuperació del país.21

Catalunya, però, no era encara un país normal. De fet, una de les causes de la davallada de
les traduccions que es produeix a la primera meitat dels anys 70 és deguda en part a una raó de mer-
cat molt clara: les traduccions catalanes són més cares que les castellanes. Aquesta situació es va co-
mençar a redreçar a partir de 1976, amb l’adveniment de la democràcia i de l’autonomia. Els dar-
rers 25 anys la indústria editorial catalana ha canviat significativament i, és clar, la producció
traductogràfica també ho ha fet de manera molt positiva. És innegable que en aquests anys la tra-
ducció ha estat un aspecte important en el procés de recuperació nacional i cultural. Són, però, uns
anys massa rics i complexos per a la traducció, i alhora massa propers, perquè ara n’intentéssim una
aproximació ni que fos molt sintètica. Ho haurem de deixar per a una altra ocasió.

Moltes gràcies.
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21. Són especialment remarcables aquests tres articles: «Novel·la estrangera en català. Després d’una generació sen-

se traduccions» (núm. 106, juliol de 1968, p. 39-41), «Panorama de la novel·la traduïda. Una qualitat sempre revulsiva»

(núm. 133, octubre de 1970, p. 61-75) i «Panorama de traduccions de novel·la i de narració» (núm. 199, desembre de

1972), p. 83-85.
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