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La Generalitat de Catalunya garanteix el finançament futur de la
Universitat de Vic i s’incorpora al Patronat

Tant el conseller d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació
Andreu Mas-Colell en la conferèn-
cia pronunciada al Palau de la Ge-
neralitat el dia 9 de gener, com el
conseller en cap Artur Mas i Gavar-
ró en l’acte d’inauguració de l’edifi-
ci Torre dels Frares de la Universitat
de Vic l’endemà, varen posar l’ac-
cent en la voluntat de garantir la
viabilitat de la Universitat de Vic.
En paraules de Mas-Colell: «Crec
que és bo que manifesti també el
compromís de la Generalitat per as-
segurar el futur d’una Universitat
avui amb finançament públic, prin-
cipalment municipal, que compleix
una funció territorial de primer or-
dre: la Universitat de Vic».
Per la seva banda, Artur Mas va dir:
«Voldria subratllar, en l’acte d’inau-
guració d’aquestes instal·lacions,
que el Govern de la Generalitat està
implicat en la Universitat de Vic.
Hi vàrem estar implicats des del seu
llançament, quan en el Parlament
de Catalunya es va aprovar la Llei
fundacional el 1997. Avui també hi
estem implicats, no des del punt de
vista estrictament d’impuls legisla-
tiu, sinó també des del punt de vista
de suport econòmic.
Quan et vénen a demanar diners,
normalment hi ha una certa ten-
dència a resistir-se. En el cas de la
UV, aquesta ha estat una resistència
feble per diversos motius. Alguns ja

millor que en el conjunt del país hi
hagi aquest sistema mixt entre uni-
versitats públiques i universitats
que descansen sobre fórmules de
fundacions privades, com és el cas
de la de Vic. Nosaltres, en aquests
casos, ens hi podem implicar dintre
d’uns límits i d’uns paràmetres, i
això és el que farem en el futur».
D’altra banda, en reunió extraor-
dinària el 24 de gener, el Patronat
de la Fundació Universitària Bal-
mes va acordar «ampliar el Patronat
de la Fundació amb tres membres
més, d’acord amb allò que preveu
l’apartat f ) de l’article 12 dels Esta-
tuts de la FUB, els quals hauran de
provenir de la indicació i proposta
que faci el Govern de la Generalitat
de Catalunya».

els he anomenat abans: tradició
universitària; la pròpia capitalitat;
l’equilibri territorial, etc. Però tam-
bé n’hi ha d’altres. La molt decisiva
implicació de l’Ajuntament de Vic,
per exemple. Quan un ajuntament
posa el coll en un projecte, a vega-
des per sobre de les seves capacitats
ordinàries, aquest és un punt a fa-
vor. Més enllà hi ha també la impli-
cació del teixit social vigatà. Aques-
tes raons ens forçaven a fer un esforç
econòmic, que durarà en el futur.
No és un esforç esporàdic, tal com
es va fer a l’any 2000. És un esforç
que comença el 2002 i que conti-
nuarà en el futur. Tampoc seria bo
que el sistema universitari català
acabés essent homogeni i unívoc de
titularitat pública. Crec que és molt

Artur Mas i Ricard Torrents durant el parlament d’inauguració de l’edifici Torre dels Frares.
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Servei d’Atenció Psicopedagògica
per als estudiants

Aquest servei dóna resposta al fet  que
en el si de la comunitat universitària
hi ha estudiants que experimenten
notables dificultats en el seu procés
d’adaptació i d’integració a la dinà-
mica acadèmica. Les dificultats són
en part comprensibles donades les
múltiples exigències d’aquesta adap-
tació: canvis d’hàbits, de residència,
de relacions, de motivacions, allunya-
ments del conegut i nous reptes per
afrontar.
És per això que s’ofereix als estudiants
un lloc i un temps on podran rebre
atenció psicopedagògica especialitzada
per tal de facilitar-los tant l’aprofita-
ment acadèmic com, també, el neces-
sari equilibri i benestar personals, aju-
dant-los a buscar i a trobar solucions
individualitzades a les seves dificultats.
L’estudiant podrà accedir a aquest
servei a iniciativa pròpia o a partir del
suggeriment de professors, coordina-
dors i caps d’estudis de la Universitat. 
El professor responsable serà Josep
Santacreu, psicòleg i professor dels
Departaments de Salut Comunitària
i Salut Mental de l’EUCS i de Cièn-
cies de l’Educació de la FE.
Inicialment el servei es prestarà des
dels locals del Servei Mèdic (Edifici B)
els primers dijous de cada mes de
10.30 a 12 hores i els últims dimecres
de cada mes de 16.30 a 18 hores. Per
concertar les visites cal trucar a l’exten-
sió 262.

Actualització de la pàgina web de
Biblioteconomia i Documentació

La Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació ha actualitzat i millo-
rat la informació que proporciona a
través de la seva pàgina web. 
L’adreça és uvic.es/fchtd/biblioteco-
nomia.html, i podeu trobar-hi tota la
informació sobre la diplomatura i so-
bre les modalitats d’ensenyament,
presencial o semipresencial.

Estudiants de Publicitat i 
Relacions Públiques rebran els

estudiants estrangers

Quatre estudiantes de la carrera de
Publicitat i Relacions Públiques han
estat seleccionades per l’Oficina In-
ternacional com a col·laboradores en
el disseny i implementació del pro-
grama de rebuda i integració dels es-
tudiants internacionals que arriben a
la Universitat de Vic cada any proce-
dents de tot el món. 
Aquesta pràctica permetrà que les es-
tudiants creïn i desenvolupin una ac-
tivitat real de Relacions Públiques i,
per tant, adquireixin una experiència
professional en aquest àmbit de la co-
municació.
Les estudiants escollides són Cristina
Sans, Neus Solé, Vanessa Puigderra-
jols i Idaira Vega.

Modificació d’horari a 
l’Aula d’Autoaprenentatge

Aquest curs l’Aula d’Autoaprenentat-
ge de llengües de la UV ha ampliat
l’horari habitual una hora pel cantó
del vespre: obre de dilluns a divendres
de 10 a 2 i de dilluns a dijous de 4 a 8. 
D’altra banda, es continuen oferint
des de l’Aula els Grups de conversa,
per poder practicar entre estudiants la
llengua estrangera d’aprenentatge. Si
en voleu més informació, aneu a l’Au-
la d’Autoaprenentatge (edifici B, pri-
mera planta) o consulteu la pàgina
web: www.uvic.es/aula.

Artistes pel 700 aniversari de la
Universitat de Lleida

Del 14 de febrer al 17 de març tindrà
lloc a la sala Eduard Junyent de la
Caixa de Manlleu a Vic l’exposició
Artistes pel 700 Aniversari de la Uni-
versitat de Lleida. Els artistes exposats
són: Rafa Forteza, Ramon Gullén-
Balmes, Manuel Margalef, Benet
Rossell, Pere Saralegui, Rosa Siré i
Josep Uclés. La mostra, que a Vic s’ha
hagut de reduir, per raons d’espai, a
set artistes dels deu convidats origi-
nalment, constitueix una ambaixada
suggestiva de la Universitat de Lleida
i ofereix alhora una visió panoràmica
de l’art català actual.

Projecte de cooperació amb els EUA

La Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques de la UV participa en
un projecte de cooperació transatlàn-
tic que té l’objectiu de preparar els es-
tudiants d’Empresarials i ADE per a
l’economia global a través de la con-
solidació de les seves capacitats lin-
güístiques i interculturals. 
El projecte ha estat elegit pel EC/USA
Cooperation Programme in Higher
Education and Vocational Eduaction
and Trainning. Per part europea hi
participen l’Ecole Supérieure de
Commerce de Saint Etienne (Fran-
ça), la Luton Business School (Angla-
terra), la Hame University (Finlàn-
dia) i la Universitat de Vic, i per part
dels EUA la Nicholls State University
(Lousiana), la University of Central
Arkansas (Arkansas), la Florida Inter-
national University i la University of
Tennessee. 
En el marc d’aquest projecte els pro-
fessors Joan Masnou i Noemí Morral,
van participar, el desembre passat, en
la Transatlantic Education and Trai-
ning Conference celebrada a Munster i
en el simposi The Importance of the In-
tercultural Skills in Business Today a
Saint Etienne.



Del 4 al 8 de març, l’Escola Politècnica
Superior (EPS) de la Universitat de
Vic organitza les Jornades d’Electrònica
i Telecomunicacions. L’edició d’en-
guany pretén donar una panoràmica
de l’estat de la Recerca i el Desenvolu-
pament (R+D) a les empreses en els
sectors de l’Electrònica i les Telecomu-
nicacions. En les conferències es par-
larà de les línies de treball que s’estan
desenvolupant en l’actualitat, de com
s’articula el treball en R+D des de
l’empresa i en quins camps es preveu
un major desenvolupament a curt,
mitjà i llarg termini. Es tractaran, tam-
bé, aspectes relacionats amb el règim
de col·laboració que es dóna entre les
empreses i altres institucions i els re-
cursos econòmics, materials i humans
necessaris per a portar a terme la Re-
cerca i el Desenvolupament.
El 5 de març Oscar Ciordia, cap de
I+D de la divisió d’Electrònica de FI-
COSA, presentarà les últimes innova-
cions en l’electrònica de l’automòbil i
quina és l’evolució en aquest sector. El
6 de març la conferència de Domènec
Iborra, cap del departament de I+D
de Mier Communications, versarà so-
bre R+D en sistemes i subsistemes de
RF. El dijous 7 de març Alan Lobban,
cap del departament d’I+D de Hew-
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lett-Packard, parlarà dels últims pro-
gressos realitzats en electrònica i con-
trol. Clausurant les jornades, el 8 de
març Ignacio Gonzalez donarà una
visió general sobre els projectes espan-
yols que actualment es porten a terme
en col·laboració amb l’Agència Espa-
cial Europea (ESA).
La Recerca i el Desenvolupament han
estat sempre agents generadors de
nous sectors industrials i de noves em-
preses. Molt recentment el poder ge-
nerador de noves activitats de l’R+D
s’ha fet més evident a través de l’apari-
ció de les spin-off (empreses que nei-
xen d’iniciatives universitàries). Amb
la finalitat de presentar una visió més
completa de les relacions entre R+D i
empresa, el dilluns 4 de març es cele-
brarà una taula rodona on els respon-
sables d’algunes d’aquestes iniciatives
explicaran la seva experiència. 
Les Jornades són un complement en la
formació dels estudiants d’Enginyeria
de l’EPS i un agent dinamitzador de les
relacions entre la Universitat i l’Empre-
sa. Per aquest motiu, les 5es Jornades
d’Electrònica i Telecomunicacions s’a-
drecen als alumnes i als exalumnes de
l’EPS i també als professionals i a les
empreses de les àrees d’Electrònica i
Telecomunicacions en general.

3a Trobada d’alumnes i exalumnes
d’Electrònica i Telecomunicacions

Coincidint amb la clausura de les 5es
Jornades d’Electrònica i Telecomunica-
cions, el divendres 8 de març s’organit-
za la tradicional Taula Rodona d’Expe-
riències Professionals en què un grup
de professionals, exalumnes de la UV,
posen en comú les seves experiències:
l’accés a la primera feina com a engi-
nyers; l’adaptació a l’entorn professio-
nal; el tipus de feines realitzades; l’evo-
lució professional... A continuació hi
ha un sopar de cloenda obert a tots els
exalumnes. Per fer les reserves podeu
trucar al tel. 93 885 52 00 o enviar un
correu electrònic a marta.soler@uvic.es

Commemoració del 25è aniversari 
de l’Escola de Mestres

Aquest any es commemora el vint-i-
cinquè aniversari de la creació de l’Es-
cola de Mestres Balmes, embrió de
l’actual Universitat de Vic, i se n’està
preparant la celebració amb una sèrie
d’actes lúdics, acadèmics i amb publi-
cacions diverses. Per tal de coordinar
el conjunt d’activitats que es duran a
terme al llarg d’aquest any, s’ha creat
una comissió específica que impulsa i
organitza la commemoració. En aquests
moments hi ha prevista la publicació
d’un número especial de Miramarges,
d’un facsímil de documents constitu-
tius de la Universitat Literària, d’un
acte multitudinari a celebrar a la plaça
Major de Vic el mes de maig, i d’un
seguit d’actes acadèmics i culturals en
procés de definició.

5es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions: 
Recerca i desenvolupament tecnològic a les empreses

escola
de mestres

25 anys
universitat
de vic



El dia 10 de gener de 2002 el conse-
ller en cap i de la Presidència de la Ge-
neraliat de Catalunya, Artur Mas i
Gavarró, juntament amb el president
de la Fundació Universitària Balmes i
alcalde de Vic, Jacint Codina, i de Ri-
card Torrents, rector de la Universitat
de Vic, va inaugurar l’edifici Torre
dels Frares completament acabat.
El procés de construcció va començar
el 1996 quan l’Ajuntament de Vic va
convocar un concurs de projectes per
a la construcció d’un edifici destinat
als ensenyaments tècnics de la Uni-
versitat de Vic. El projecte guanyador,
titulat l’Atlàntida, corresponia als ar-
quitectes Víctor Rahola, Joan Forgas
i Dolors Ylla-Català.
El setembre de 1997 l’empresa Ferro-
vial va iniciar les obres de construcció
de l’edifici emplaçat al costat de la de
la Torre dels Frares, a l’altra banda del
carrer de la Laura. 
El finançament va anar a càrrec de
l’Ajuntament de Vic, del Fons Euro-
peu de Desenvolupament Regional i
de la Universitat de Vic. 

La construcció es va desenvolupar en
tres fases per tal de poder satisfer les
necessitats acadèmiques, constructi-
ves i econòmiques que comporta una
obra d’aquestes característiques. 
L’última setmana de setembre de 1998
Ferrovial, executora de les obres, va
lliurar l’edifici a l’Ajuntament de Vic,
que al seu torn el va lliurar a la Univer-
sitat de Vic perquè en pogués disposar
per a l’inici del curs 1998-99. 
El 5 d’octubre de 1998 uns 400 estu-
diants de l’Escola Politècnica Supe-
rior van poder començar les classes en
una superfície global construïda de
2.957 m2 al cos nord de l’edifici. La
resta de l’edifici tenia acabades única-
ment les estructures exteriors.
Els primers estudiants que s’hi instal-
laren varen ser els d’Enginyeria Tèc-
nica d’Informàtica de Gestió, els
d’Enginyeria Tècnica de Telecomuni-
cació i els d’Enginyeria Tècnica In-
dustrial. 
Els 2.957 m2 que aleshores s’ocupa-
ven suposaven una tercera part de
l’edifici de la Torre dels Frares i esta-
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Artur Mas inaugura l’edifici Torre dels Frares, 
el segon campus de la Universitat de Vic

ven repartits en 4 plantes. Hi havia 5
laboratoris, aules, espais per a profes-
sors, recepció i secretaria, situats en
llocs provisionals a l’espera de l’edifi-
cació total dels interiors dels 9.725
m2 que havia de tenir el conjunt un
cop acabat. 
De setembre de 1999 a juliol de 2000
tingué lloc la segona fase d’obres
(1.784 m2) que va anar a càrrec de
l’empresa Excover i que el 17 d’octu-
bre de 2000 Josep Antoni Duran
Lleida, aleshores conseller de Gover-
nació de la Generalitat de Catalunya,
va inaugurar. 
En aquells moments ja s’havia cons-
truït tot el cos nord de l’edifici que
s’havia completat en dues fases, la pri-
mera, de 2.957 m2, acabada el setem-
bre de 1998, i la segona, de 1.784 m2,
que es va completar el juliol de 2000.
Aleshores s’hi van traslladar els estu-
diants d’Enginyeria Tècnica Agríco-
la, de Ciència i Tecnologia dels Ali-
ments i d’Organització Industrial.
De maig a octubre de 2001 Excover
va completar la construcció de la ter-
cera fase (4.984 m2).
Durant el setembre i l’octubre de 2001
es van traslladar a l’edifici les instal·la-
cions completes de la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Do-
cumentació, que ocupen l’ala nord.
L’Escola Politècnica Superior ocupa
l’ala sud, i el cos central l’ocupen l’Au-
la Magna, la Biblioteca i les rampes de
connexió entre les dues ales.
El cost total de l’edifici va ser de
1.808.057.084 pessetes aportades per
l’Ajuntament de Vic, el Fons Europeu
de Desenvolupament Regional i la
Universitat de Vic. La direcció de les
tres fases de l’obra va anar a càrrec de
l’arquitecte Ramon Juvany i Blanch i
de l’arquitecte tècnic Miquel Autet i
Gubieras, de l’Oficina Tècnica Mu-
nicipal

Ricard Torrents, Enric Castellnou, Artur Mas i Antoni Suriñach amb la maqueta de la Torre dels Frares.



La Universitat de Vic demana tres
noves carreres el curs 2002-2003

El Patronat de la Fundació Univer-
sitària Balmes va acordar, en la seva
reunió del dia 24 de gener, sol·licitar
del Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació auto-
rització per a implantar, el curs 2002-
2003, els estudis conduents a les
següents titulacions: Llicenciatura de
Ciències Ambientals i Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes a
l’Escola Politècnica Superior, i Lli-
cenciatura de Periodisme a la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmi-
ques.

Conveni de la Biblioteca de la UV
amb el Consorci de Biblioteques

Universitàries de Catalunya

La Universitat de Vic ha signat un
nou conveni de col·laboració amb el
Consorci de Biblioteques Università-
ries de Catalunya (CBUC) en virtut
del qual la nostra Biblioteca inicia la
participació a la Base de Dades de Su-
maris Electrònics (BDSE).
A partir d’ara la Biblioteca de la UV es
compromet a aportar-hi el sumari, en
format electrònic, d’una seixantena
de revistes que es reben regularment.
Com a contrapartida, els membres de
la comunitat universitària de Vic
(amb adreça electrònica del domini
uvic.es) es podran subscriure gratuïta-
ment al servei de recepció automàtica
de sumaris per correu electrònic.
La base BDSE proporciona accés pú-
blic al sumari electrònic de més de
7.000 revistes rebudes en alguna de les
institucions que integren el CBUC.
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Assignatures en anglès a la FCJE

Donada la necessitat creixent que els
estudiants dominin llengües estrange-
res que els permetin actuar de forma
eficient en mercats internacionals,
una de les iniciatives que la Facultat
de Ciències Jurídiques i Econòmiques
ha pres per a aquest proper semestre és
l’organització de dues assignatures
impartides íntegrament en anglès,
amb l’objectiu que els estudiants a-
prenguin a treballar conceptes econò-
mics i empresarials en una llengua es-
trangera. Les dues assignatures són
Màrqueting i International Business
Culture, que s’ofereixen en les carreres
d’Empresarials i Administració i Di-
recció d’Empreses respectivament,
però que poden ser cursades per qual-
sevol estudiant de la UV com a crèdits
de lliure elecció.

Web de 2002, Any Verdaguer

La Biblioteca de la Universitat de Vic,
en el marc de l’Any Verdaguer, ha ela-
borat una pàgina web dedicada a la fi-
gura del poeta que té com a peculiari-
tat principal l’inventari exhaustiu del
fons Pallàs-Amat. Es tracta d’una col-
lecció de llibres, revistes i altre mate-
rial de temàtica verdagueriana que el
Sr. Joan Pallàs va donar a la Universi-
tat de Vic l’any 1999. A més a més
conté informació biogràfica, biblio-
gràfica i curiosa sobre la vida i l’obra
de Jacint Verdaguer, així com infor-
mació sobre l’Any Verdaguer.
L’adreça és: www.uvic.es/verdaguer i
serà accessible a partir del dia 11 de
febrer.

Reduccions, 75 números
i 25 anys de poesia

La revista de poesia «Reduccions»
arriba al número 75 el mateix any que
es compleixen 25 anys de la seva crea-
ció. Aquest número, que inclou un
cd-rom amb els índexs de tots els vo-
lums apareguts fins ara, conté textos
de Màrius Sampere, Carles Camps,
Àngel Terron, Hèctor Bofill, Manuel
Forcano, Vicent Alonso, Carles Hac
Mor, Francesc Parcerisas i Eduard
Escoffet. El disseny de la coberta és
de Joan Furriols.
El cd, que més endavant pot conver-
tir-se en una base de dades consulta-
ble per Internet, permet fer cerques
per autors, temes, tipus de col·labora-
ció (poema, traducció, ressenya...),
llengua, secció i número de revista.
M. Alba Comasòlivas i M. Àngels
Pulido, de la Biblioteca de la UV, han
treballat en la seva realització.

Novetats a la pàgina web de 
Relacions Internacionals de la UV

La pàgina web de Relacions Interna-
cionals ha actualitzat les dades que
ofereix. El visitant hi pot trobar infor-
mació sobre l’Oficina Internacional
de la UV, sobre els coordinadors in-
ternacionals dels centres de la UV, i
sobre els passos a seguir per poder
sortir a estudiar o a treballar a l’es-
tranger.

BU
Consorci de

Biblioteques Universitàries
de Catalunya



Jornada de comunicació: 
La situació actual de la publicitat

El Departament de Publicitat i Rela-
cions Públiques de la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques
de la Universitat de Vic organitza,
conjuntament amb el Col·legi Profes-
sional de Publicitaris i Relacions Pú-
bliques de Catalunya, la Jornada de
Comunicació La Situació actual de la
Publicitat a la Comarca, a Catalunya i
a Espanya, el dimecres 27 de febrer, a
a l’Aula Magna del Campus de la Tor-
re dels Frares.
La Jornada és gratuïta i oberta a tots
els estudiants i professors de la UV,
així com a professionals d’agències,
empreses, mitjans de comunicació o
persones interessades en el tema de la
publicitat. 
L’ordre del dia és el següent: A dos
quarts de cinc tindrà lloc l’obertura
de la Jornada amb un parlament a
càrrec de Josep Burgaya, degà de la
Facultat de Ciències Jurídiques i Eco-
nòmiques. A continuació Germán
Ramón Cortés, president de l’agència
de publicitat Tiempo BBDO de Bar-
celona, presentarà el Col·legi Profes-
sional de Publicitaris i Relacions Pú-
bliques de Catalunya.
Després tindrà lloc la taula rodona ti-
tulada «La publicitat a Vic i a la co-
marca d’Osona» en la qual intervin-
dran els directors de les agències
locals i que serà moderada per Paul
Capriotti, coordinador de la Llicen-
ciatura de Publicitat i Relacions Pú-
bliques de la Universitat de Vic. Des-
prés hi haurà la conferència «La
Publicitat a Internet: situació a Es-
panya i perspectives des del Col·legi
Professional», a càrrec de Pere Nava-
lles, director de l’agència Navalles i
Associats, especialitzada en  Internet,
i la conferència: «Panoràmica dels
canvis a la publicitat en la societat del
coneixement», a càrrec de Roldán
Martínez, president de la Federació
Nacional d’Agències de Publicitat, i
vicepresident d’Agora-GCI. 
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Jornada sobre la violència 
de gènere 

El 18 de gener va tenir lloc a l’Aula
Magna de la Torre dels Frares la con-
tinuació de la Jornada sobre violència
de gènere: visibilitat i representacions
que inicialment s’havia previst de dur
a terme el 14 de desembre i que es va
haver d’interrompre a causa de les
fortes nevades. 
La Jornada va ser una iniciativa del
Projecte sobre la Violència de Gène-
re, subvencionat per l’Institut Català
de la Dona, i que forma part del grup
de recerca Dona i Societat a Catalu-
nya del Centre d’Estudis Interdisci-
plinaris de la Dona de la UV. Va
comptar amb la presència de Maite
Fandos de l’Institut Català de la Do-
na, Leonor Cantera de la UAB, Eulà-
lia Lledó, de la UB Luci Foisin i An-
na Chavarrias, de Tamaia, Associació
de Dones contra la Violència Fami-
liar, Francesca Llopis, pintora i escul-
tora, Meri Torras, de la UAB, Neus
Carbonell, del centre Dona i Litera-
tura de la UB, i Enric Berenguer,
psicòleg. 

Donat l’èxit i la qualitat acadèmica de
les ponències presentades, la revista
Lectora de la UAB, ha ofert al grup or-
ganitzador de la Jornada la publicació
d’un número especial dedicat al tema
en base al conjunt de ponències pre-
sentades a la Jornada. El número, pre-
vist pel setembre d’enguany, anirà cu-
ra de la Dra. Francesca Bartrina de la
Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació de la UV.

Clausura del 13è Concurs intern
de Borsa

Amb la conferència Perspectives econò-
miques i borsàries per al 2002, a càrrec
de Carles Capdevila i David Forcada
es va clausurar el 13è Concurs de
Borsa Intern que organitza cada any
la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques amb el patrocini de
Caixa de Manlleu. 
En aquesta tretzena edició hi han par-
ticipat 50 estudiants de les carreres
d’Empresarials i d’ADE agrupats en
14 equips, vuit dels quals han obtin-
gut guanys. L’equip vencedor «Ges-
cartera II» ha obtingut unes plusvà-
lues de 7.210,34 euros i podrà parti-
cipar en el concurs ‘Universidad-Bol-
sa’ organitzat pel diari Expansión. El
segon classificat és el grup «Footsie»,
amb unes plusvàlues de 1.773,30 eu-
ros; i el tercer és el grup «Els perde-
dors» amb 1.356,47 euros.
Els tres equips classificats passaran a
una segona fase en què operaran amb
diner real. Caixa de Manlleu finan-
çarà cada equip amb 24.000 euros
durant un període de tres mesos. El
50% de les plusvàlues netes obtingu-
des en aquest període serà per als es-
tudiants, mentre que l’altre 50% es
destinarà a un fons d’atenció social de
la Universitat de Vic per als estu-
diants. Caixa de Manlleu assumirà les
pèrdues, si n’hi ha.
Els estudiants disposen, doncs, d’una
magnífica oportunitat d’adquirir ex-
periència en el món de la inversió bor-
sària, a més un bon premi en metàl·lic.

L’equip vencedor «Gescartera II».
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3r Simposi sobre l’ensenyament
del català a no catalanoparlants

El 3r Simposi ha posat en marxa la
web www.simposi-ecnc.org a través
de la qual totes les persones interessa-
des en la preparació de Simposi que
tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de setembre
poden disposar d’informació actualit-
zada i tenir coneixement de les circu-
lars enviades. A través d’aquesta seu
web es poden fer també les inscrip-
cions per a participar-hi. Així mateix
les persones interessades hi trobaran
les conclusions del primer i del segon
simposis, els cartells identificatius de
cadascun, articles d’opinió, etc.

Intercanvi amb el Goldsmiths 
College de Londres

Del 14 al 26 de gener els estudiants
de la Facultat d’Educació Joan Bover,
Núria Boya, Montse Sánchez (Llen-
gua Estrangera), Cristina Birosta,
Emma Bonet, Anna Galvany, Layla
Pajuelo (Educació Infantil) i Anna
Quera (Educació Primària) van fer
una estada de dues setmanes a Lon-
dres en el marc de l’intercanvi amb el
Goldsmiths College de la capital bri-
tànica. Durant aquestes setmanes van
visitar diverses escoles i van assistir a
les diferents xerrades que els va orga-
nitzar el Goldsmiths sobre el sistema
educatiu a la Gran Bretanya, l’apre-
nentatge de la lectoescriptura, la mul-
ticulturalitat i l’educació infantil a les
escoles del Regne Unit. Durant aquest
període van estar tutoritzats per les
professores Anna Vallbona i Marta
Corominas.

Pràctiques a la Catalunya nord,
Guatemala i el Marroc

Pel gener van anar a Guatemala 12 es-
tudiants de Mestre i 6 d’Educació So-
cial per fer les pràctiques en dues co-
munitats rurals, l’anomenada «9 de
Enero», de desplaçats que han canviat
de regió com a conseqüència de la
guerra, i la denominada «El Tesoro»,
una comunitat de persones que du-
rant la guerra va sortir del país i ara ha
tornat. La feina dels estudiants con-
sisteix a donar suport als educadors
dels país i romandran a Guatemala
fins al 3 de març. La coordinació del
projecte és a càrrec dels professors
Jaume Carbonell i Isabel Carrillo.
Així mateix, cinc estudiants d’Educa-
ció Social van marxar el 3 de febrer al
Marroc per fer-hi una estada de 15
dies de pràctiques, i 10 estudiants de
Mestre fan les pràctiques en Bressoles
de la Catalunya nord.



Gènere policíac i genoma en 
l’última novel·la d’Eumo per a joves

L’última novel·la que Eumo ha publi-
cat dins la col·lecció «Projecte Solaris»
per a joves inclou tots els elements
propis del gènere policíac: un segrest,
assassinats, pistes falses, mòbils ocults
i la perspicàcia d’un comissari retirat.
A través d’una trama complexa, els
lectors descobriran com la ciència
–concretament les aplicacions del ge-
noma humà– incideix en el destí de
les persones.
Hello Dolly!, de Francesc Murgadas,
biòleg i col·laborador del programa
«La solució» de Catalunya Ràdio, és el
títol núm. 23 d’aquesta col·lecció,
que combina ficció literària i divulga-
ció científica.

El llibre de Puigsech sobre el
PSUC finalment es presenta a Vic

El professor Jordi Figuerola presen-
tarà el llibre Nosaltres, els comunistes
catalans, de Josep Puigsech, el dia 1

de març al Casino de Vic. A partir de
fonts inèdites, Puigsech ofereix en
aquest llibre una panoràmica sobre les
relacions del PSUC amb la Interna-
cional Comunista durant la Guerra
Civil espanyola.
La presentació d’aquesta obra s’inclou
dins les activitats de commemoració
del 65è aniversari de la fundació del
PSUC i estava previstaper al dia 15 de
desembre, però la neu va obligar a
ajornar-la.

Filosofia i pedagogia, 
altres novetats d’Eumo

En coedició amb la Universitat de Gi-
rona, Eumo ha publicat Filosofia pri-
mera, avui i ètica del discurs, de Karl-
Otto Apel, un dels filòsofs alemanys
més influents en l’actualitat. Apel es
proposa col·laborar en la transforma-
ció de la filosofia tradicional en una
filosofia racional, centrada en la co-
munitat del discurs.
L’obra Repensar la pedagogia, avui,
una coedició d’Eumo amb l’Institut

d’Estudis Catalans, aplega més de cin-
quanta articles de pedagogs i altres
professionals del món educatiu que
dibuixen l’estat de la pedagogia actual
i les línies de futur. El volum conté
també les reflexions que es van pre-
sentar al Seminari de Tardor 2001 de
la Societat Catalana de Pedagogia. 

Es presenta el llibre d’Arnabat,
Premi Jaume Vicens Vives 

d’Història Contemporània, 2001

El Museu d’Història de Catalunya va
acollir el dia 30 de gener la presenta-
ció del llibre de Ramon Arnabat La
revolució de 1820 i el Trienni Liberal a
Catalunya, obra que va merèixer el
premi Jaume Vicens Vives d’Història
Contemporània que atorga l’Institut
d’Estudis Catalans.
La presentació va anar a càrrec de Jo-
sep Fontana, prologuista de l’obra,
que va destacar la necessitat d’un estu-
di com aquest, important per conèi-
xer els orígens de la Catalunya con-
temporània.
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El desembre passat va quedar cons-

tituït el Consell d’Estudiants de la

Universitat de Vic. Aquest és l’òr-

gan col·legiat de representació i de-

liberació dels estudiants en els

afers quotidians de la institució

acadèmica i es crea d’acord amb els

Estatuts aprovats el curs passat.

El Consell estarà format per un ple-

nari, del qual en forma part un dele-

gat per cada una de les titulacions

impartides a la Universitat de Vic i

un representant de cada associació

d’estudiants legalment constituïda. 

Les funcions del Consell d’Estu-

diants, estipulades en els Estatuts,

són representar i defensar els drets

dels estudiants; actuar davant els

responsables acadèmics quan sor-

geixin qüestions relacionades amb

els estudiants; organitzar activitats

culturals i lúdiques; elegir, si s’es-

cau, delegats en els organismes pú-

blics i privats en els quals estigui re-

presentada la UV i elaborar i aprovar

les normes de funcionament.

El Consell es renova anualment i els

seus membres poden ser reelegits

mentre siguin estudiants de la Uni-

versitat de Vic. 

En la reunió del plenari del desem-

bre passat, el Consell d’Estudiants

va elegir Cristian Raventós de Fisio-

teràpia com a president i Rupert

Fornell de Ciències de l’Activitat Fí-

sica i de l’Esport, com a secretari.

Es constitueix el Consell d’Estudiants 
de la Universitat de Vic
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