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Universitat de Vic

Presentació

És un honor per a mi de presentar una nova edició del llibre Memòria de la Universitat de
Vic, que recopila, resumida, la feina de professors, professionals i estudiants que han treballat amb
il·lusió i compromís per fer possibles els objectius, no sempre fàcils, de la Universitat de Vic.

Aquest llibre reflecteix els trets principals del curs 2001-2002, que passarà a la història de
la institució pels canvis en la seva constitució i posicionament. Algunes veus han parlat d’un procés
de ‘refundació’ de la UVic; altres han atribuït els canvis a un procés natural en tota institució, de
noves implicacions i de relleus de persones. Sigui com sigui, la Universitat de Vic n’ha sortit enfor-
tida perquè ha pogut constatar i posar de relleu les seves capacitats i la seva maduresa.

No deixa, però, de fer-me estrany que em toqui justament a mi de presentar aquesta
Memòria, la cinquena com a Universitat de Vic. Dic que em fa estrany perquè em toca de ser al
capdavant i de presentar la bona collita d’un fruit que no vaig ser a sembrar. El mèrit d’aquesta co-
llita es deu al col·lectiu universitari, és clar, però el lideratge corresponia a l’equip de persones que
m’han precedit en el Rectorat, i és a la seva feina que vull fer, en aquesta presentació, un reconeixe-
ment explícit. I vull mostrar, molt especialment, el meu reconeixement a la tasca dels amics Ricard
Torrents i Ramon Pinyol.

Que aquesta Memòria que teniu a les mans, a més de ser una recopilació i un balanç de la
feina feta durant un curs complex però agraït, serveixi també de punt de partida i d’estímul per la
molta feina que encara ens queda per fer.

DAVID SERRAT i CONGOST
Rector
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Presentacions dels centres

Facultat d’Educació

El curs 2001-2002 ha estat un any acadèmic intens i ple d’esdeveniments que s’encetava
amb la novetat del primer curs de la nova Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-
port. Una nova titulació adscrita al nostre centre que amplia el ventall acadèmic i científic de la Fa-
cultat d’Educació i que representa una aposta i un repte apassionant per al futur. A l’acabament de
curs el juny del 2002 es graduava la primera promoció d’estudiants de la Diplomatura d’Educació
Social. Dues fites, doncs, amb noves titulacions i nous graduats als qui desitgem que reïxin en les
seves professions gràcies, en part, a la formació que la UVic els ha ofert.

La primavera del 2002 s’iniciaven els actes de celebració del vint-i-cinquè aniversari del
naixement de l’Escola de Mestres «Balmes» de Vic i, en conseqüència, de tot el procés que desem-
bocaria en la creació de la Universitat de Vic. Les activitats commemoratives organitzades per una
comissió plural i entusiasta, i que a l’hora d’escriure aquestes ratlles encara no s’han acabat, han po-
sat de manifest fins a quin punt la iniciativa de crear, el 1977, un centre universitari a la ciutat de
Vic, ha esdevingut una fita fonamental per a moltes persones, institucions i àmbits de dintre i de
fora de l’actual Universitat de Vic. Aquesta commemoració ha esdevingut un element més de pro-
jecció cap al futur de la nostra Facultat.

Tampoc voldria passar per alt el relleu al Rectorat. A Ricard Torrents, professor-fundador
de l’Escola de Mestres li correspon el mèrit d’haver liderat aquest procés de vint-i-cinc anys del
nostre centre i de la Universitat. Des de la Facultat d’Educació afrontem aquesta nova etapa amb
esperança i optimisme.

Malauradament, el curs 2001-2002 és també un temps de comiat i de dol. A l’inici de
curs ens deixava, víctima d’un accident de trànsit Marta Peix, secretària de la Facultat. Al cap d’uns
mesos, la mort per malaltia de Segimon Serrallonga marcava d’una manera inesborrable la vida de
la Facultat d’Educació i de molts dels seus professors i professores per a qui Serrallonga ha estat un
mestre exemplar. Pel seu humanisme, per la saviesa, pel seu acolliment cap als més joves, pel seu ri-
gor, pels seus compromisos ètics. Tanmateix, la tristesa per la seva desaparició és acompanyada per
l’honor que representa per al nostre centre el fet d’haver comptat amb la seva presència i la seva
docència des dels inicis de l’Escola de Mestres.

No voldríem acabar sense destacar la importància del 3r Simposi sobre l’ensenyament del
català a no catalanoparlants. Importància des dels punts de vista científic, acadèmic, organitzatiu i
sociopolític. L’encert i l’eficàcia amb què s’ha desenvolupat en aquests primers dies de setembre del
2002 són un bon auguri i ens esperonen per al proper curs acadèmic.

ANTONI TORT i BARDOLET

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

El tancament del curs 2001-02, amb el lliurament de títols a la primera promoció de di-
plomats en Nutrició Humana i Dietètica, clou el procés d’implantació de nous ensenyaments que
es va iniciar l’any 1998. Aquest període d’expansió del centre pel que fa a noves carreres i, en conse-
qüència, a professorat i instal·lacions, ha de donar pas a una nova etapa en què destaqui l’estabilitat
i la consolidació dels equips docents.

L’activitat que els professors han dut a terme durant el curs acadèmic dibuixa un dels ob-
jectius de l’escola: la creació de línies de treball interdepartamentals. En aquest sentit, els grups
d’estudi que s’han anat creant, tot i que encara en estat embrionari, tenen un fort component mul-
tidisciplinari com a principal característica, la qual cosa considerem que és un requisit indispensa-
ble per assolir les fites que ens marca el Pla de Salut de Catalunya per tal de millorar el nivell de sa-
lut de la població i la qualitat de vida dels ciutadans. Des d’aquesta perspectiva hem de destacar
també el desenvolupament de la cooperació amb institucions sanitàries de la comarca amb la finali-
tat de dur a terme estudis aplicats a grups de risc específics.

Tanmateix el curs acadèmic ha estat marcat pels canvis institucionals. La commemoració
del vint-i-cinquè aniversari de la creació de l’Escola de Mestres ha coincidit amb esdeveniments de
gran calat; l’aprovació dels estatuts de la Fundació i de la Universitat en són testimoni. Després
d’aquest llarg recorregut que ens ha dut a la presència de la Universitat de Vic dins el mapa univer-
sitari català, ens hem d’acomiadar de qui n’ha estat el més destacat impulsor, exercint el seu liderat-
ge durant tots aquests anys, el rector Ricard Torrents. Per bé que continuï dins la Universitat amb
nous projectes, no puc tancar aquesta memòria sense expressar el meu reconeixement per la valuosa
tasca que ha dut a terme. Agraïment que faig extensiu a l’equip sortint.

Dissortadament, el curs també s’ha tancat amb pèrdues significades que han deixat en
nosaltres una petjada de tristesa. La mort del nostre estimat Segimon Serrallonga ha colpit la co-
munitat universitària. Des d’aquesta plana, els professors de l’EUCS volem recordar l’amic, i el
company, així com el seu testimoniatge d’erudició, humanitat i compromís.

També volem fer una menció especial als estudiants Gemma Vilà i Budó i Jordi Capellino
i Castellnou, d’Infermeria i Fisioteràpia respectivament, morts sobtadament en accidents de trànsit
que ens han deixat el regust amarg d’una pèrdua prematura i incomprensible.

ANNA BONAFONT I CASTILLO
Directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
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Facultat d’Empresa i Comunicació

En fer balanç del curs 2001-2002 de la Facultat d’Empresa i Comunicació, voldria re-
marcar alguns aspectes de continuïtat, i per tant de consolidació, algunes activitats i objectius, 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 cinquena promoció de llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, de la tretzena
promoció de diplomats en Ciències Empresarials i de la quarta de diplomats en Turisme; l’amplia-
ció del sistema de tutories com a via per intensificar la personalització de la formació que propor-
cionem als estudiants; l’ampliació dels estudis de postgrau i de formació continuada, elements bà-
sics del futur de totes les universitats i de major implicació amb el teixit empresarial i productiu de
l’entorn; l’obertura de noves vies en les relacions internacionals, que ens permeten ampliar les pos-
sibilitats d’intercanvi i aprofundir en la nostra vocació internacionalitzadora; la bona implementa-
ció dels estudis de Turisme, tant en l’àmbit de pregrau com en el de formació continuada.

Pel que fa als aspectes nous, s’ha de remarcar que la comunicació i la imatge adquireixen
una dimensió cada vegada més rellevant en la nostra societat i esdevenen uns factors imprescindi-
bles en l’activitat empresarial i econòmica, per aquest motiu la Facultat ha iniciat la Llicenciatura
de Publicitat i Relacions Públiques, que ha tingut una acollida immillorable.

També hem de remarcar que la Facultat s’ha sotmès, de manera voluntària, a una audito-
ria de qualitat. D’aquesta manera ha obtingut la certificació TEDQUAL de l’Organització Mun-
dial del Turisme (OMT). Aquest fet suposa el reconeixement internacional dels estudis de Turis-
me, així com entrar en un procés de millora quantitativa i contínua de la formació que s’imparteix,
i col·laborar amb la OMT en els diferents projectes de formació turística.

Voldria significar, tot i no ser un aspecte completament nou, 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 col·locació dels nostres titulats.

JOSEP BURGAYA i RIERA
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
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Escola Politècnica Superior

El curs 2001-02 va venir presidit pel trasllat de tota l’activitat de l’EPS a l’edifici de la
Torre dels Frares. Feia molts anys que no es podia parlar d’un espai comú per a tot el personal del
centre, i per això crec que cal donar a aquest fet el protagonisme de ser l’inici d’aquesta presentació.

Vull destacar també 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 hem culminat una promoció de la carrera d’Enginyeria en Organització Industrial.

El futur de l’Escola Politècnica Superior va lligat en bona part a la possibilitat d’impartir
carreres situades dins dels mateixos àmbits, de manera que es pugui produir una consolidació glo-
bal de cada un d’ells. La Llicenciatura en Ciències Ambientals, que començarà a impartir-se el curs
vinent, n’és un bon exemple, perquè enllaça clarament amb l’Enginyeria Tècnica Agrícola.

En el mateix sentit cal donar la benvinguda a l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sis-
temes que permetrà de fer una doble titulació amb la d’Informàtica de Gestió que ja s’imparteix
des de fa molts anys.

El procés de les dobles titulacions es completarà amb la de les enginyeries tècniques In-
dustrial i de Telecomunicacions, carreres de complementarietat molt lògica, tant des del punt de
vista acadèmic com des del de l’exercici professional.

Aquests nous projectes obren una finestra d’il·lusió de cara al curs vinent i permeten d’es-
criure unes ratlles que volen ser més d’encoratjament i d’optimisme cap al futur que no pas un sim-
ple recordatori del curs passat

MANUEL VILAR i BAYÓ
Director de l’Escola Politècnica Superior
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Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

Segurament recordarem el curs 2001-2002 com un any de canvis i noves orientacions a la
Universitat de Vic amb l’entrada dels representants de la Generalitat al Patronat de la Fundació
Balmes, el contracte programa, les subvencions i els relleus a l’equip de rectorat. La nostra Facultat
ha viscut intensament aquest procés de reorientació i ho ha fet sense deixar d’anar desenvolupant
els projectes propis i les línies d’actuació particulars.

El curs va començar amb el trasllat de la Facultat al nou edifici de la Torre dels Frares.
D’entrada, el tràfec de l’acomodació no ens va deixar massa temps per enyorar els encants de la ve-
lla casa Bojons. De mica en mica, els innegables avantatges del nou edifici van acabar convencent
tothom que el canvi havia estat per millorar.

Potser el fet més sobresortint del curs ha estat l’inici de la impartició de la diplomatura de
Biblioteconomia i Documentació i del segon cicle de la llicenciatura de Traducció i Interpretació
en modalitat semipresencial. El professorat de la Facultat va entendre que aquesta nova modalitat
d’aprenentatge obre noves perspectives a l’activitat docent i de recerca de la Facultat i s’ha llançat
amb il·lusió a la tasca de vèncer el reptes i fer que el projecte esdevingui realitat.

La tasca del grup de treball sobre noves titulacions ha desembocat en la creació del Certifi-
cat d’Especialització en Subtitulació i Doblatge en col·laboració amb l’Escola de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya; del Certificat en Comunicació Intercultural al Món Empresarial en col·labora-
ció amb la Universitat de Jena; del Màster en Creació de Materials amb Suport Multimèdia per a
l’Ensenyament de Llengües Estrangeres i Traducció en col·laboració amb la Universitat de Barcelo-
na; del Certificat en Interpretació Comercial, del Certificat en Interpretació per a Assistència al Tu-
risme, i del Certificat en Docència de la Traducció que dirigirà el professor Don Kiraly.

Aquest curs s’ha reorganitzat el Servei de Traducció amb la creació de les Borses Interna i
Externa; s’ha consolidat el Doctorat en Metodologia i Anàlisi de la Traducció; s’ha donat nova
orientació al Màster en Interpretació de Conferències i s’ha iniciat la col·laboració amb el Instituto
Cervantes. S’ha donat nou impuls a la preocupació per la inserció laboral dels llicenciats, primer
amb les Jornades de Traducció, que van estar dedicades al tema de l’ofici de traduir i van resultar en
una potenciació de les connexions entre la universitat i la realitat professional, i després amb l’orga-
nització per primera vegada de les simulacions d’entrevistes professionals per als estudiants dels da-
rrers cursos.

Tant el programa de Convenis de Col·laboració amb Empreses, com el programa Sòcra-
tes-Erasmus, com els programes per a estudiants internacionals han continuat creixent. Els estu-
diants d’interpretació han fet pràctiques novament a les nacions Unides a Viena i, a més, aquest
any per primera vegada, cinc llicenciats recents han fet una estada al Servei de Traducció de la Co-
missió Europea a Brussel·les i Luxemburg.

JOAN SOLÀ i MONTSERRAT
Degà de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
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Memòria del curs 2001-2002

CANVIS INSITUCIONALS

El curs 2001-02 s’ha distingit per dos fets de gran significació per a la institució: l’entrada
del Govern de la Generalitat de Catalunya en el patronat de la Fundació Universitària Balmes i el
relleu en el càrrec de rector de la Universitat de Vic, Ricard Torrents i Bertrana, que ho havia estat
des de la seva fundació l’any 1997, pel Dr. David Serrat i Congost.

L’entrada del Govern de la Generalitat al Patronat de la FUB culminava un llarg procés
de gestions amb el mateix Govern i amb els grups polítics parlamentaris per aconseguir un finança-
ment estable per a la UVic i perquè la màxima institució catalana s’impliqués d’una manera decidi-
da en el govern de la Universitat. La modificació dels Estatuts de la FUB va permetre l’entrada en el
Patronat de tres representants del Govern designats a proposta del Conseller d’Universitats, Recer-
ca i Societat de la Informació (DURSI): Antoni Giró i Roca, director general d’Universitats, Josep
Grifoll i Guasch, secretari general del DURSI i Carme López i Pol, sotsdirectora general d’Univer-
sitats. Prèviament a aquesta entrada, el Govern havia inclós una disposició addicional en la Llei de
Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2002 que assegurava una aportació a la UVic de
2.400.000 euros per a l’actual exercici. Aquesta aportació s’ha regulat mitjançant la signatura d’un
Contracte-programa entre la UVic i el DURSI que preveu, entre altres punts, destinar una quanti-
tat significativa de l’aportació a la rebaixa del preu de matrícula i a la realització d’un Pla Estratègic
que defineixi les línies bàsiques d’actuació de la UVic els pròxims anys.

El nou Patronat va haver d’afrontar, des del mateix moment de la seva constitució, dos te-
mes cabdals que havien d’afectar la quotidianitat universitària. D’una banda la reforma de les Nor-
mes d’Organització i Funcionament de la UVic, de manera que reflectissin els canvis que imposava
la nova Llei d’Universitats, i els que comportava el nou sistema de funcionament derivat de la par-
ticipació de l’Administració pública en el govern de la Universitat. D’altra banda, la definició del
calendari i el procediment per al nomenament del rector i dels membres dels equips de govern, atès
que el rector Ricard Torrents arribava a la fi del seu mandat. Les Normes d’Organització i Funcio-
nament i el procediment i calendari per al nomenament del rector van ser aprovats en data 18
d’abril i presentats a la comunitat universitària en un Claustre extraordinari de la UVic celebrat el
25 d’abril.

D’acord amb aquestes Normes, el 30 de maig el Patronat va acordar nomenar el Dr. Da-
vid Serrat i Congost nou rector de la Universitat, valorant tant la seva experiència en la gestió uni-
versitària com la seva estreta vinculació amb la ciutat i la Universitat de Vic. En la mateixa data, el
Patronat també va nomenar, a proposta del nou rector, els membres que havien de constituir la no-
va Junta de Rectorat: el Dr. Pere Quer, vicerector d’Afers Acadèmics; el Dr. Josep Burgaya, adjunt
al Rector per a l’elaboració del Pla Estratègic; el Dr. Josep M. Serrat, adjunt al Rector per a la Re-
cerca, Doctorat i Transferència de Coneixements; la Sra. Montserrat Vilalta, secretària general, i la
Sra. Mercè de Rocafiguera, cap de Gabinet de Rectorat, i va ratificar el nomenament del Sr. Antoni
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Uix com a gerent de la Universitat. Abans dels nomenaments, el Claustre de la UVic en sessió ex-
traordinària celebrada el 27 de maig, havia manifestat el seu suport al programa de govern i a la
composició del nou equip que va presentar el Dr. Serrat.

L’acte protocol·lari de presa de possesió del nou rector i dels membres del seu equip va te-
nir lloc el 21 de juny amb la presència destacada d’autoritats civils i acadèmiques. Un mes més tard,
el Patronat va acordar, a proposta del nou rector, ratificar en el seu càrrec els degans i directors dels
cinc centres de la UVic.

A banda d’aquests dos fets rellevants, al llarg del curs van produir-se altres novetats deri-
vades del desplegament dels Estatuts de la UVic que, a partir de l’aprovació de la Llei d’Universi-
tats, van passar a denominar-se Normes d’Organització i Funcionament. Així, el 4 d’octubre de
2001 va contituir-se el Claustre de la UVic i el 29 de novembre la Junta de Coordinació. Amb la
constitució d’aquests dos òrgans de participació i coordinació generals, amb la dels Claustres de
centre i la del Consell d’estudiants, quedaven formalment constituïts tots els òrgans col·legiats
contemplats en les Normes d’Organització i Funcionament.

Esmentem finalment que gairebé tots els membres del Consell de Direcció de la UVic va-
ren assistir a alguna de les ponències presentades a les Jornades Universitàries de Catalunya celebra-
des a Sitges des de finals de gener fins a primers de març. Les Jornades van ser un espai de diàleg i
reflexió sobre l’estat actual de l’ensenyament superior a Catalunya, un cop iniciat el procés que ha
de conduir a l’elaboració d’una Llei d’Universitats catalana.

ACTES I CELEBRACIONS INSTITUCIONALS

Inauguració de curs

L’acte oficial d’inauguració del curs 2000-01 es va celebrar el 18 d’octubre amb la presèn-
cia del director general d’Universitats, Dr. Antoni Giró i Roca. El Dr. Ramon Pinyol, vicerector
d’Afers Acadèmics i professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, va
pronunciar la lliçó inaugural Traduccions, innovació cultural i redreçament cultural. La principal no-
vetat de la inauguració d’aquest curs va ser l’estrena, amb aquest acte, de la nova Sala d’Actes de la
Universitat a l’edifici Torre dels Frares.

En aquesta ocasió es va fer el lliurament de la insígnia de la Universitat de Vic al Dr. Joan
Albaigés i Riera pel seu protagonisme destacat en els tràmits de reconeixement de la UVic, i a l’ar-
quitecte Manel Anglada i Bayés, a títol pòstum, per la seva contribució decisiva en el projecte ar-
quitectònic de la Universitat. També es van lliurar els premis extraordinaris als estudiants amb mi-
llors expedients de cada carrera.

Actes de celebració dels 25 anys de la Universitat de Vic

Un altre fet destacat del curs ha estat la celebració amb diferents actes del 25è aniversari
de l’Escola de Mestres «Balmes», creada l’any 1977 i embrió de la que havia de ser, vint anys més
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tard, la Universitat de Vic. El dia 3 de maig va tenir lloc l’acte d’inauguració, que va comptar amb
la presència del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya. Josep
Gonzàlez-Agàpito, catedràtic d’Història de l’Educació a la UB, va parlar sobre «25 anys de forma-
ció de mestres» i va elogiar la tasca d’Eumo Editorial; Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació,
continuadora de l’Escola de Mestres, va parlar sobre «El futur de l’edicació dels mestres», i Ricard
Torrents, rector de la Universitat de Vic, va parlar sobre «Educació i Universitat» i va elogiar «la
universitat educativa».

El mateix dia, a dos quarts d’onze del vespre, va tenir lloc a la plaça Major de Vic l’espec-
tacle pirotècnic Veles e Vents, del grup Xarxa Teatre, que va convocar un públic nombrós.

Amb aquests actes, acadèmic i ciutadà, es van iniciar les diverses activitats programades
per celebrar el quart de segle de recuperació dels estudis universitaris a Vic i que s’aniran fent al
llarg de l’any 2002, entre les quals un bon nombre de conferències, publicacions, exposicions i ac-
tes lúdics. Destaquem les exposicions «Paideia», «El llibre infantil a Catalunya fins a la Guerra Ci-
vil» i del sopar-trobada amb alumnes i professors que durant aquests 25 anys han passat per les au-
les de l’Escola de Mestres que tingué lloc el 27 de juny.

OBRES I EQUIPAMENTS

Les obres han tingut un any més el seu protagonisme en el conjunt d’activitats de la UVic.
El dia 10 de gener de 2002 el conseller en cap i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Ar-
tur Mas i Gavarró, juntament amb el president de la Fundació Universitària Balmes i alcalde de
Vic, Jacint Codina, i Ricard Torrents, rector de la Universitat de Vic, va inaugurar l’edifici Torre
dels Frares completament acabat. El finançament de l’edifici, d’un cost total de 10.866.641,93 eu-
ros, va anar a càrrec de l’Ajuntament de Vic, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i la
Universitat de Vic i va ser construït en tres fases. Compta amb un total de 9.725 metres quadrats i
acull la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació en la seva ala nord, l’Escola Po-
litècnica Superior a l’ala sud, i l’Aula Magna i la Biblioteca, que ocupen el cos central. A comença-
ment de curs es va produir el trasllat de la Facultat i de la resta de laboratoris de l’Escola Politècnica
que encara restaven als edificis del campus de Miramarges. D’aquesta manera, la UVic deixava sen-
se activitats docents el Palau Bojons, cosa que va permetre traslladar-hi Eumo Editorial, que dupli-
cava el seu espai, i esponjava el campus de Miramarges per acollir-hi els nous ensenyaments.

El mes d’abril acabaven les obres de la primera fase del segon bloc de l’edifici central de la
UVic, construït amb les aportacions econòmiques de diverses empreses i institucions que van ad-
herir-se al programa de patrocini i mecenatge endegat el curs anterior amb la col·laboració de
l’Agència de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat. L’edifici va ser presentat als empresaris mece-
nes en un acte que va comptar amb la presència del President de la Generalitat de Catalunya, el
qual els va agrair la seva decidida aposta pel desenvolupament universitari a la ciutat i comarca. En
aquesta primera fase s’ha construït l’estructura de l’edifici i s’ha acabat totalment la planta semiso-
terrània, que acull el gimnàs i el Servei d’Audiovisuals.



ACTIVITAT ACADÈMICA

L’oferta educativa de la UVic augmentava amb dues noves carreres, la Llicenciatura de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, adscrita a la Facultat d’Educació, i la Llicenciatura de
Publicitat i Relacions Públiques, adscrita a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que
amb la implantació d’aquesta carrera entrava en el camp disciplinar de la Comunicació i acordava
canviar la seva denominació per la de Facultat d’Empresa i Comunicació.

Una altra novetat destacada va ser la implantació de la Diplomatura de Turisme a Barce-
lona en un centre creat ad hoc, l’Escola Universitària de Turisme ESERP de la Universitat de Vic.
Amb aquest fet, la UVic ampliava a sis el nombre de centres propis –tres facultats, dues escoles uni-
versitàries i una escola politècnica superior– i obria per primer cop un centre propi fora de la ciutat
de Vic. Per facilitar-ne la gestió, el patronat de la Fundació Universitària Balmes va acordar enca-
rregar-la a la societat ESERP, amb la qual la UVic ja té signats convenis de vinculació.

Pel que fa als títols propis, durant aquest curs també se’n va augmentar l’oferta alhora que
s’ampliava l’àmbit territorial: a Bilbao, al Instituto de Márketing del País Vasco es va implantar el
Graduado Superior en Márketing, Gestión Empresarial y e-Business, i a Santa Cruz de Tenerife, a
la Escuela Superior de Márketing i Comunicación de Canarias, el Graduado en Márketing y Comu-
nicación. Amb aquestes implantacions, el nombre de títols propis de la UVic augmentava fins a
vuit, regulats mitjançant convenis de vinculació amb set institucions de formació superior.

Però els canvis no solament han estat significatius en les xifres d’oferta, sinó que també
s’han produït en aspectes qualitatius. La modalitat d’ensenyaments semipresencials, iniciada el
curs anterior amb l’Enginyeria en Organització Industrial, va estendre’s a la carrera de Biblioteco-
nomia i Documentació i al segon cicle de Traducció i Interpretació, consolidant així aquesta moda-
litat que cada dia interessa un sector més ampli de persones que necessiten flexibilitat horària sense
haver de prescindir del paper directe i constant del professor. Aquesta iniciativa ha estat possible
gràcies a la tasca realitzada per professors de l’Escola Politècnica que han seguit millorant i am-
pliant la plataforma virtual TAUVIC.

Un altre aspecte qualitatiu a destacar és l’èxit de la posada en funcionament de la prova
pilot d’implantació del crèdit europeu en una cinquantena d’assignatures de diversos plans d’estu-
dis amb tota la innovació pedagògica i metodològica que imposen les noves directrius europees.
D’aquesta manera, la UVic continua essent pionera en l’àmbit de l’experimentació i l’anàlisi de la
gran innovació que suposarà la implantació del crèdit europeu en la seva dimensió docent. L’èxit de
la prova pilot ha permès iniciar, el curs 2002-03, els primers cursos complets de dues titulacions
amb aquesta nova modalitat.

L’avaluació de la qualitat ha estat, un any més, objecte d’una especial atenció en l’ordre
acadèmic. El Gabinet d’Avaluació de la Qualitat, integrat per professors de tots els centres i per
personal de serveis, va elaborar un llistat d’indicadors que han de permetre fer una avaluació cons-
tant i sistematitzada de la qualitat docent i dels serveis per tal de prendre consciència de possibles
deficiències i decidir puntualment les opcions més adequades per resoldre-les. En el marc de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya s’han dut a terme dues noves ava-
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luacions, la de la diplomatura de Turisme i la de les pràctiques dels estudiants, tant de les integra-
des en els Plans d’Estudis com de les regulades per Convenis de Cooperació Educativa.

TERCER CICLE I FORMACIÓ CONTINUADA

La Facultat d’Educació ha iniciat el primer programa de doctorat que porta per títol
«Comprensivitat i Educació», una àrea de coneixement prou àmplia per donar resposta als interes-
sos de formació d’un col·lectiu important de professionals relacionats amb el món de l’educació.
Amb aquest nou programa, l’oferta de doctorats a la UVic arribava a quatre, dos d’ells ben consoli-
dats i amb un alt nivell d’acceptació, el de la Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documen-
tació «Metodologia i Anàlisi de la Traducció» i el de «Valoració d’Actius Financers» de la Facultat
d’Empresa i Comunicació, i el quart, el programa interuniversitari «Organització i Administració
d’Empreses» que s’imparteix amb les Universitats de Girona i Lleida, en vies de consolidació. Un
any més, és de destacar la valuosa tasca que en l’organització i seguiment dels programes de tercer
cicle ha desenvolupat la Comissió de Doctorat de la UVic.

La gran acceptació de l’oferta de formació continuada i estudis per a graduats ha confirmat
la tendència de creixement del curs anterior, interessant cada vegada un públic més ampli que busca
a la Universitat l’actualització dels coneixements, l’especialització o el reciclatge professional. La for-
mació continuada ha passat a ser una part important de l’oferta educativa de la UVic i el nombre de
persones que s’hi inscriuen representa una quantitat cada vegada més significativa en el conjunt de la
matrícula. Les persones matriculades en programes de Màsters i Postgraus, en cursos d’extensió uni-
versitària, a la Universitat d’Estiu o a l’Escola d’Idiomes han estat 2.533. D’entre l’oferta cal destacar
els programes de Màster en Fisioteràpia de l’Esport, el d’Expert en Prevenció de Riscos Laborals, el
de Gestió i Tecnologia del Mediambient i el Máster de Logopèdia i el de Comunicació Multimèdia,
aquests dos últim impartits en els centres vinculats ISED-ISEP i BAU respectivament.

L’Escola d’Idiomes ha continuat oferint cursos de sis llengües diferents i de diferents ni-
vells, i la Universitat d’Estiu ha arribat a la setena edició amb una oferta ben consolidada i amb un
elevat nombre d’inscrits. L’èxit repetit i constant de la Universitat d’Estiu es deu en gran part a la
tasca de les persones que l’han dirigida, com la professora Carme Sanmartí enguany, que amb en-
cert i entusiasme ha dissenyat i organitzat aquesta edició amb un resultat excel·lent. També s’escau
ressenyar finalment la tasca de l’Aula Universitària per a la Gent Gran que ha organitzat conferèn-
cies i activitats per a més de 300 persones provinents de tota la comarca d’Osona, amb una oferta
de contingut divulgatiu, però tractat amb tot el rigor que escau al marc universitari.

ESTUDIANTS

Durant el curs 2001-02 un total de 3811 estudiants es van matricular en estudis homolo-
gats a la Universitat de Vic i 889 ho van fer en títols propis impartits en els centres vinculats.
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Els alumnes de nou accés als estudis homologats de primer i de segon cicles van ser 989,
una xifra només un 1% inferior a la del curs anterior malgrat la forta davallada de la demanda uni-
versitària global que va patir el mercat universitari català, amb un decrement total del 12%. Aquest
bon resultat es va deure als esforços de tota la institució en el procés de captació d’estudiants i espe-
cialment de l’Àrea de Màrqueting, que va permetre donar a conèixer el model Universitat de Vic de
forma més completa.

Pel que fa a la procedència dels estudiants matriculats en estudis homologats a la UVic, el
31% provenia de les comarques d’Osona i el Ripollès, el 33% del Barcelonès i les comarques de
l’entorn, el 32% de la resta de Catalunya i el 4% restant de l’Estat espanyol. Aquesta darrera pro-
cedència, tot i que petita percentualment, en xifres absolutes va crèixer d’una manera molt consi-
derable aquest curs.

Pel que fa al gènere dels estudiants, el 32% eren homes i el 68% dones. Per centres, no-
més hi havia majoria d’homes a l’Escola Politècnica Superior i els gèneres estaven força anivellats a
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. En canvi, les dones predominaven notablement
a la Facultat d’Educació, a la de Ciències Humanes, Traducció i Documentació i a l’Escola Univer-
sitària de Ciències de la Salut.

Més de 1.500 estudiants van rebre algun tipus de beca o ajut d’entitats públiques o priva-
des per un import total de més de 1.600.000 euros. És de destacar l’important creixement del
nombre de beques concedides pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per un import superior
al de l’any anterior en més d’un 15%. També va crèixer el nombre de beques Erasmus, el de beques
de la Generalitat i les concedides per la UVic, tant les de fons social com les de col·laboració. Glo-
balment, l’import total repartit en forma de beques i ajuts el curs 2001-02 va pujar a 2.291.843 eu-
ros d’euros, un 15% més que el curs anterior.

El nombre d’estudiants que van acabar els estudis a la UVic va ser de 903. De les diplo-
matures de Nutrició Humana i Dietètica i d’Educació Social en van sortir les primeres promocions
formades a la UVic. Com ja és habitual, els actes per celebrar els lliuraments de diplomes van dis-
tingir el final de curs amb un aire festiu.

ACTIVITATS CONGRESSUALS

És just iniciar aquest apartat fent referència significada de la celebració del III Simposi so-
bre l’ensenyament del català a no catalanoparlants celebrat els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2002.
L’èxit d’aquest esdeveniment l’avalen el nombre d’inscrits –gairebé 700–, el nombre de conferen-
ciants i de ponències presentades, la participació de les administracions i la presència de destacades
personalitats polítiques i acadèmiques en els actes inaugurals i de clausura i, finalment, el ressò ob-
tingut en els mitjans de comunicació. A banda, però, d’aquests volums, l’èxit del Simposi rau en
l’assoliment dels objectius que es van assenyalar, en l’alt nivell de les ponències i comunicacions i
en la quantitat i qualitat de conclusions a què es va arribar, segons es desprèn de les manifestacions
dels especialistes. L’organització va recaure en el Departament de Filologia de la Facultat d’Eduació
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i, concretament, en les professores Assumpta Fargas i Teresa Puntí que al llarg de dos anys han tre-
ballat per fer realitat aquest tercer Simposi amb la il·lusió que fos tan exitós com els dos precedents.

A banda del simposi, les conferències, taules rodones, jornades i altres activitats congres-
suals celebrades durant aquest curs han tingut també un relleu important, tant les que s’han fet a la
UVic com aquelles que s’han realitzat fora amb la presència de la UVic, ja sigui en l’organització o
amb la participació de professors. Destaquem en aquestes pàgines inicials algunes de les més signi-
ficades:

L’Escola Universitària de Ciències de la Salut va organitzar dos cicles de conferències, un
que portava per títol «Art, follia i cura» i un altre sobre «El genoma humà», i el mes de març, junta-
ment amb la Unió Esportiva Vic i amb el recolzament d’Asepeyo, l’Hospital General i la Clínica de
Vic, va organitzar la 4a Jornada de Medicina Esportiva amb una assistència massiva de professio-
nals.

L’Escola Politècnica va convocar les 5es Jornades d’Electrònica i Comunicacions que en
aquesta edició es va centrar en l’anàlisi de l’estat de la Recerca i el Desenvolupament (R+D) a les
empreses en els sectors de l’Electrònica i les Telecomunicacions.

El Departament de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat d’Empresa i Comuni-
cació va organitzar, amb el Col·legi Professional de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalu-
nya, la Jornada de Comunicació La Situació actual de la Publicitat a la Comarca, a Catalunya i a Es-
panya.

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, a través del projecte sobre Violència de
Gènere subvencionat per l’Institut Català de la Dona, i que forma part del grup de recerca Dona i
Societat a Catalunya, va organitzar la Jornada sobre Violència de gènere: visibilitat i representacions.

La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació va organitzar per sisena ve-
gada consecutiva les Jornades de Traducció, que en aquesta ocasió van centrar-se en l’ofici de traduir
i interpretar.

El mes de maig van tenir lloc a la Facultat d’Educació les Jornades d’Educació Infantil per
a ensenyants d’Escoles Bressol i Parvularis. El mes d’abril va participar un any més en l’organització
de les 7es Jornades d’Escola Rural que es van celebrar a l’Ateneu de Tàrrega amb la participació de
150 estudiants de la Facultat. Aquestes Jornades volien donar a conèixer la realitat de les escoles ru-
rals, el seu paper determinant en l’equilibri territorial de Catalunya, i les particularitats que com-
porta aquest tipus d’escola.

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA

Les relacions amb les empreses s’han vist reforçades i ampliades a través de la delegació
del rector per a la recerca i, amb el nou equip rectoral, a través de l’adjunt al rector per a la recerca,
que ha assumit aquestes relacions com a prioritàries dins de la seva tasca. Fruit de la nova estructura
que s’ha donat a la Recerca i a la Tranferència de coneixements, s’ha remodelat el SART que, a par-
tir d’ara, es concep més com a centre de recerca aplicada i transferència de coneixements i tecnolo-
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gia que no pas exclusivament com a centre per la prestació de serveis a les empreses, amb de-
pendència orgànica directa de l’adjunt al rector, Dr. Josep Maria Serrat. Per tal d’enfortir i, alhora,
facilitar, impulsar i millorar les relacions amb les empreses, l’adjunt al rector, amb el suport d’em-
preses i institucions, ha endegat el projecte de creació d’una xarxa Universitat-Empresa que perme-
ti una comunicació fluïda i constant sobre temes que afecten i interessen tant la Universitat com les
empreses. S’espera que aquest projecte, ja molt avançat, pugui ser una realitat el curs 2002-03.

El nombre de convenis per a la realització d’estudis i treballs relacionats amb el desenvo-
lupament empresarial, la innovació tecnològica i la tranferència de tecnologia signats el curs 2001-
02 amb empreses i institucions a través del SART i del SEREM ha estat de 64. És de destacar que ja
n’hi ha algun que compta amb una subvenció del programa europeu Eureka. També és de ressenyar
que la secció de Mediambient del SART, reconeguda com a centre d’innovació tecnològica i que
forma part de la xarxa impulsada pel Departament d’Indústria mitjançant la CIRIT i el CIDEM,
ha continuat la seva tasca incrementant notablement el nombre d’estudis i serveis prestats.

Pel que fa al capítol de pràctiques d’estudiants regulades per convenis de cooperació edu-
cativa, el nombre de signats enguany ha pujat a 284. L’estudi que ha realitzat el SEREM sobre la
qualitat d’aquestes pràctiques posa de manifest l’alt grau de satisfacció tant de l’estudiant partici-
pant com de l’empresa receptora, la qual cosa confirma que l’aposta de la UVic per impulsar les
pràctiques com a element distintiu dels currículums dels estudiants està donant bons resultats.
També han continuat essent moltes les empreses que s’han adreçat a la UVic per demanar titulats
formats a les seves aules i val dir que un any més les demandes han superat les expectatives, ja que
en algunes carreres, com és el cas de gairebé totes les enginyeries tècniques, no ha estat possible do-
nar resposta a totes les ofertes de feina que s’han presentat.

El curs «Tècniques d’Inserció Laboral», adreçat als estudiants dels últims cursos, s’ha
ofert per tercer any consecutiu, però aquesta vegada amb la novetat d’enfocar-lo d’una manera par-
ticularitzada segons l’estudi cursat. L’organització ha anat a càrrec dels centres, que han buscat els
professionals més adients de l’especialitat corresponent per a impartir-los.

RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ

Durant el curs 2001-02 s’ha consolidat l’Oficina Internacional de la UVic, creada amb la
finalitat de coordinar les activitats internacionals del conjunt dels centres de la Universitat. La pro-
fessora Noemí Morral va assumir-ne la responsabilitat en substitució de la professora Maria Antò-
nia Pujol. Des de l’Oficina s’han continuat impulsant els programes Sòcrates-Erasmus d’intercanvi
d’estudiants, el més conegut dels quals és el programa DEGI d’estudis empresarials integrat per
una xarxa de set Universitats europees i que els dos últims anys s’ha vist reforçada amb la incorpo-
ració de quatre universitats dels Estats Units constituint la xarxa Ibsen. El curs 2001-02, i també
pel que fa als estudis empresarials, s’ha iniciat un nou programa d’intercanvis denominat EC/US
en el qual participen cinc universitats dels EUA i quatre d’europees entre les quals la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic.
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Des de l’Oficina Internacional també s’han potenciat les relacions amb l’estranger tant
amb aquests programes de mobilitat d’estudiants com amb els de recerca i els de cooperació que
des de fa temps es desenvolupen a la Facultat d’Educació. També s’ha treballat per reforçar els in-
tercanvis de les Escola Universitària de Ciències de la Salut amb França, de la Politècnica, que està
obrint una via d’intercanvis amb països de l’Est, i de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació amb els EUA.

Un total de quaranta-tres estudiants de la UVic han estudiat enguany en universitats es-
trangeres, vint al Regne Unit, set a Alemanya, sis a França, sis als Països Baixos, dos a Portugal i dos
a Hongria, i han vingut a estudiar a Vic quaranta alumnes estrangers. D’aquests, vint-i-vuit ho han
fet a la Facultat d’Empresa i Comunicació. Vuit provenien de França, vuit dels Països Baixos, cinc
d’Alemanya, quatre del Regne Unit, dos de Portugal i un de Suïssa.

Cinc estudiants més, provinents d’Hongria, han estudiat a l’Escola Politècnica Superior, i
cinc estudiants d’Anglaterra i un d’Alemanya ho han fet a la Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació.

Pel gener van anar a Guatemala dotze estudiants de Mestre i sis d’Educació Social per fer
les pràctiques en dues comunitats rurals en el marc d’un projecte coordinat pels professors Jaume
Carbonell i Isabel Carrillo. La feina dels estudiants ha consistit a donar suport als educadors dels
país. Així mateix, cinc estudiants d’Educació Social van marxar al Marroc per fer-hi una estada de
quinze dies de pràctiques, i deu estudiants de Mestre han fet les pràctiques en Bressoles de la Cata-
lunya nord.

El Departament de Filologia, especialitat de Llengua Estrangera, de la Facultat d’Educa-
ció ha organitzat un any més el programa d’intercanvi de pràctiques amb el Goldsmiths College de
la Universitat de Londres en el marc del qual deu estudiants de la Universitat de Vic han fet una es-
tada a Londres i vuit estudiants del Goldsmiths College l’han feta a Vic.

Pel que fa a la mobilitat de professors, aquest curs s’ha produït un augment significatiu
del nombre d’intercanvis realitzats. Dotze professors de la UVic han fet estades a l’estranger, cinc
de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, cinc de la Facultat d’Empresa i
Comunicació i dos de l’Escola Politècnica. I els professors estrangers que vinguts a la UVic han es-
tat tretze, quatre procedents d’Alemanya, tres de França, tres del Regne Unit, un d’Hongria, un de
Suïssa i un dels Països Baixos.

Els professors Josep M. Serrat, delegat del rector per a la Recerca, i Albert Hueso, tècnic
del SART, van ser a Cuba del 7 al 14 de novembre per visitar el Instituto de Investigación de la In-
dustria Alimentaria, del govern cubà, que dóna suport tecnològic a la indústria alimentaria cubana.
El professor Hueso va impartir un curs sobre «Punts crítics a la indústria alimentària» i el Dr. Serrat
va treballar les possibilitats de col·laboració en recerca i docència i va preparar un conveni d’inter-
canvi de professors i estudiants.

El professor Ricard Torrents, rector de la UVic, va assistir del 6 al 8 de febrer a Friburg a
la sisena Conferència de Rectors i Presidents d’Universitats dels 4 Motors d’Europa, organitzada
per la regió de Baden-Württemberg. També hi varen participar rectors de les universitats de
Gal·les, Escòcia i de l’Associació d’Universitats EUCOR. Ricard Torrents va ser l’encarregat de fer
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el rapport de les conclusions de la sessió Quality Assurance in Higher Education-Methods of Evalua-
tion of Teaching and Research.

RECERCA

El curs 2001-02 s’ha completat el primer cicle del desplegament del Pla de Recerca de la
UV 2001-2004, instrument concebut com a conjunt d’actuacions concretes que han de fer possi-
ble 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. A banda de l’execució dels projectes endegats pels 20
grups de Recerca sorgits ara fa dos cursos a la UVic, s’han començat les avaluacions d’acord amb els
barems i paràmetres fixats en el Pla i que han de permetre disposar d’elements objectius per a la dis-
tribució de recursos, tant humans com materials. L’important avenç que ha suposat el desplega-
ment del Pla de Recerca de la UVic ha estat possible gràcies a l’esforç del delegat del rector per a la
Recerca, Dr. Josep Maria Serrat, que va ser ratificat en el càrrec pel nou rector i que va entrar a for-
mar part de la nova Junta de Rectorat en qualitat d’adjunt al rector per a la Recerca.

Al llarg del curs s’han constituït dos nous grups, un a l’EUCS per treballar el tema de la
Fibromialgia i un a la Facultat d’Educació sobre Amèrica Llatina, que substitueix el que realitzava la
Càtedra Unesco sobre Desenvolupament Humà Sostenible.

Per la seva banda, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID), que té com a
objectiu la divulgació d’estudis i treballs relacionats amb el gènere, ha continuat les seves activitats
investigadores. Aquestes activitats juntament amb les que realitza en el àmbit formatiu i social van
ser el motiu que la UVic es plantegés sol·licitar el reconeixement d’una Càtedra Unesco d’Estudis
de la Dona, projecte que ha comptat amb el recolzament de diverses institucions entre les quals
destaca el del Parlament de Catalunya. Un grup d’una vintena de diputats i diputades van visitar la
UVic per fer explícit aquest recolzament.

BIBLIOTECA I SERVEIS

La Universitat de Vic ha signat un nou conveni de col·laboració amb el Consorci de Bi-
blioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en virtut del qual la Biblioteca de la UVic inicia la
participació a la Base de Dades de Sumaris Electrònics (BDSE) que proporciona accés públic al su-
mari electrònic de més de 7.000 revistes rebudes en alguna de les institucions que integren el
CBUC.

Per potenciar el Servei d’Informàtica de manera que pugui atendre totes les necessitats
derivades dels avenços en noves tecnologies, la UVic va crear el mes de febrer la Delegació del Rec-
tor per al Desplegament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, encapçalada pel
professor Raymond Lagonigro. Aquesta Delegació té dues línies bàsiques d’acció, potenciar la
imatge de la UVic a Internet i impulsar l’ús de les noves tecnologies en docència. Amb aquests ob-
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jectius, la delegació es divideix en quatre àrees: Microinformàtica, Desenvolupament de programa-
ri i sistemes, WebUVic, i Suport a la docència virtual.

Amb l’estrena de noves instal·lacions, el Servei d’Audiovisuals s’ha preparat per poder
oferir les noves prestacions que es requereixen amb la implantació a la UVic de carreres vinculades
amb l’àmbit de la comunicació. A banda dels serveis interns d’arxiu fotogràfic, realització dels víde-
os de promoció de la UVic i les produccions didàctiques que es fan amb equips de professors, el
Servei permet la realització de pràctiques als estudiants de la carrera de Publicitat i Relacions Públi-
ques en les assignatures de ràdio, televisió i fotografia. Per això, el Servei s’ha dotat d’un locutori i
control de so, cabines d’edició analògica per a editar vídeos de la manera tradicional, cabines d’edi-
ció digital amb programes informàtics d’última generació i un plató totalment equipat.

L’Aula de Teatre ha preparat aquest curs l’obra de Xavier Durringer Cròniques de dies sen-
cers, de nits senceres que es va estrenar el dia 29 de maig al teatre de la Fundació ”la Caixa” de Vic. La
direcció ha anat a càrrec de Ramon Vilardell i Dolors Rusiñol, coordinadora de l’Aula.

Ja a finals de curs, el nou equip rectoral va crear el Servei d’Orientació a l’Estudiant, pen-
sat per prestar atenció i orientació a l’estudiant en el moment d’entrada a la Universitat, durant els
seus estudis i en finalitzar-los, quan s’ha d’incorporar al món laboral. El nou Servei va incorporar el
Servei d’Atenció Psicopedagògica, creat uns mesos abans amb la finalitat de donar atenció psicope-
dagògica a l’estudiant que la requereixi. N’és el responsable Josep Santacreu, psicòleg i professor
dels Departaments de Salut Comunitària i Salut Mental de l’EUCS i de Ciències de l’Educació de
la FE.

L’Àrea de Màrqueting i Comunicació ha intensificat la seva tasca de fer arribar a l’estu-
diant interessat en iniciar estudis universitaris informació completa de la Uvic, tant dels seus trets
diferencials com de la seva oferta formativa. El nombre de visites als centres d’ensenyament secun-
dari gairebé s’ha duplicat respecte del curs anterior i també s’han organitzat dues Jornades de Portes
Obertes, una coincidint amb el Mercat del Ram de la ciutat i una altra el mes d’abril. Ambdues van
comptar amb una gran afluència de visitants. També van ser molts els visitants de l’estand de la
UVic al Saló de l’Ensenyament atès, un any més, per estudiants i professors.

Per tal de potenciar l’Àrea en la seva tasca de Màrqueting, la nova Junta de Rectorat va
acordar que la Comunicació Institucional passés a dependre del Gabinet de Rectorat. A partir del
mes de juny és, doncs, des d’aquest gabinet –al qual també s’ha incorporat el Servei de Publica-
cions– on es mantenen les relacions institucionals amb els mitjans de comunicació.

El Sr. Ramon Garriga cap del Servei de Manteniment, va jubilar-se durant aquest curs. El
nou servei d’Obres i Infraestructures assumeix ara el manteniment de la UVic.

PREMIS I DISTINCIONS

A banda de les distincions lliurades en l’acte d’inauguració de curs, ressenyades en el pri-
mer apartat d’aquest escrit, cal destacar altres premis i distincions lliurats o rebuts durant aquest
curs passat:
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El dia 23 de maig, a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, es va investir el P.
Miquel Batllori Doctor Honoris Causa de manera simultània per les Universitats d’Alacant, Autò-
noma de Barcelona, Barcelona, Girona, Jaume I de Castelló, Lleida, Politècnica de Catalunya,
Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili i Vic. Per a la UVic significava el primer doctorat Ho-
noris Causa que s’atorgava. La medalla que es va lliurar al P. Miquel Batllori va ser una creació con-
junta d’Eumogràfic i de Jordi Sala, que també en va fer la realització. En una cara hi havia el símbol
de la Universitat de Vic incrustat i a l’altra el nom de l’homenatjat.

El govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació, va decidir atorgar la distinció Jaume Vicens Vives a Maria Antò-
nia Canals, professora de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i també
professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic. El lliurament de la distinció es va fer
efectiu el dia 4 d’octubre durant l’acte d’inauguració de curs de la Universitat de Girona. M. Antò-
nia Canals, la primera dona que rep aquest guardó, havia rebut també la Medalla del Treball de la
Generalitat de Catalunya, i la insígnia d’or de la Universitat de Vic en l’acte d’inauguració del curs
2000-2001.

El dia 11 de juny va tenir lloc a l’Aula Magna de la Torre dels Frares l’acte de lliurament
dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat. En aquesta
edició s’hi van presentar 222 treballs, provinents de 73 centres de 15 comarques diferents.

La persona homenatjada aquest any en el marc de la Universitat d’Estiu va ser el poeta i
novel·lista manlleuenc Josep Grau i Jofre. L’homenatge va consistir en un acte celebrat a la Sala de
la Columna de l’Ajuntament de Vic durant el qual l’homenatjat va pronunciar un parlament.

El mes d’abril es va concedir el premi Jaume Aiguader i Miró 2002, convocat per l’acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, al treball «Experiència de difusió de missatges
d’educació sanitària a través d’alguns mitjans de comunicació de Catalunya», dirigit per la profes-
sora Montserrat Vall i Mayans, de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, i per Josep M. Ro-
ma, cap del Servei d’Audiovisuals de la Universitat de Vic.

Coincidint amb els actes de la Diada d’Infermeria, l’Escola Universitària de Ciències de
la Salut va lliurar el 2n. Premi EUCS a la Promoció de la Salut, que enguany tenia com a objecte la
Promoció de la Salut i la Multiculturalitat, i que anava dirigit als estudiants Ciències de la Salut de
la Universitat de Vic. A la convocatòria s’hi van presentar 26 treballs i el premi va recaure en el tre-
ball de l’estudiant Erika Colomer.

L’Ajuntament de Vic va premiar la Universitat de Vic per la implantació de la Llicencia-
tura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i l’impuls que això significa per a l’esport a la ciutat.
Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació, va recollir el guardó de mans del regidor d’Esports
Jaume Puig.

El mes maig va tenir lloc el lliurament el VI Premi de Traducció Andreu Febrer (especiali-
tat d’Antropologia i Estudis Culturals) de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-
mentació. El jurat va acordar per unanimitat atorgar el Premi de Traducció al Català a Montserrat
Rusiñol i Costa, de la Universitat Pompeu Fabra i concedir un accèsit a Montserrat Solé i Serra, de
la Universitat Autònoma de Barcelona. El Premi de Traducció a l’Espanyol recaigué en Juan Carlos
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Pérez Orihuela, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria i s’atorgà un accèssit a Pilar Asar-
ta Borgonó, de la Universitat de Vic.

SOCIETATS VINCULADES

Eumo Editorial es va traslladar al Palau Bojons, que aquest curs havia deixat la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Documentació. El dia 3 de maig, en un acte obert a la comunitat
universitària i als autors i col·laboradors de l’editorial, Eumo va inaugurar les noves instal·lacions.
El mateix dia es van lliurar els segons Premis de Didàctica, que Eumo convoca juntament amb la
Facultat d’Educació.

En l’edició d’enguany dels Premis Laus 02 que convoca anualment l’ADGFAD, es va fer
públic que el taller de disseny Eumogràfic havia obtingut set nominacions, quatre en l’apartat de
Gràfica i tres en l’apartat de Gràfica i Comunicació Municipal. Els treballs nominats i premiats for-
men part d’una exposició itinerant per tot l’Estat espanyol i del catàleg anual dels Premis Laus.

APUNT FINAL

En aquest resum queden reflectits els trets principals del curs 2001-02. En trobareu una
descripció detallada en les pàgines que segueixen.

No podem tancar aquesta memòria sense un record per als companys Segimon Serrallonga
i Marta Peix. Les seves fortes personalitats deixen un buit en la nostra universitat i en els nostres
cors.

MONTSERRATVILALTA I FERRER

Secretària General de la UVic
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Obres i equipaments

Les obres han tingut, enguany, un protagonisme molt important en el conjunt de totes
les activitats de la UVic. A l’inici del curs s’inaugurava l’última fase de l’edifici de la Torre dels Fra-
res. La posada en marxa dels gairebé 5.000 m2 d’aquesta fase ha permès efectuar el trasllat de la Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, des de l’edifici de la Casa Bojons als nous
espais del campus de la Torre dels Frares. També ha permès traslladar i agrupar tots els laboratoris
de l’Escola Politècnica Superior que restaven dispersos pel campus de Miramarges, i encabir-hi al-
tres serveis. A més a més dels espais per a nous despatxos i noves aules, s’hi han traslladat, condicio-
nat i remodelat els laboratoris següents:

Laboratori de Química (EPS): 83 m2

Laboratori de Medi Ambient (EPS): 83 m2

Laboratori de Biologia (EPS): 83 m2

Laboratori d’Instruments Químics (EPS): 83 m2

Laboratori del SART 1 (SART): 83 m2

Laboratori del SART 2 (SART): 83 m2

Planta Pilot d’Indústries Càrnies (EPS): 88 m2

Laboratori d’Interpretació (FCHTD): 88 m2

6 Cabines d’Interpretació (FCHTD): 33 m2

S’han construït els següents equipaments:

— Aula Magna de la Universitat de Vic, amb les característiques següents:
. Superfície: 315 m2

. Capacitat: 268 places

. De les quals amb taula i connexió a xarxa: 45 places

. Cabines d’interpretació equipades: 6 cabines

. Total cabines i sala de control: 9 cabines

. Superfície cabines i sala de control: 49m2

. Complets equipaments audiovisuals, connexió a internet i videoconferència

— 2 aules d’informàtica, amb 20 ordinadors cada una 166 m2

— Nova Sala de Lectura de la Biblioteca de la UVic, amb les característiques següents:
. Superfície: 475 m2

. Punts de lectura: 178 punts

. Metres lineals de prestatgeria (llibres): 320 m.l.

. Metres lineals de prestatgeria (revistes): 38 m.l.
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. Metres lineals de prestatgeria (arxiu): 250 m.l.

. Punts de xarxa per als alumnes: 50 punts

. Sala multimèdia amb 3 equips de visionat/còpia de vídeos i 6 ordinadors

Per altra banda, el mes de març s’acabava la primera fase del segon bloc de l’edifici central
de la UVic, construït mercès al patrocini de diverses empreses i institucions que van adherir-se al
programa de patrocini i mecenatge impulsat amb la col·laboració de l’Agència de Patrocini i Mece-
natge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta primera fase suposava la construcció de l’estructura i
de tots els tancaments, així com els acabats de la planta semisoterrània. La disponibilitat d’aquesta
planta ha permès situar-hi el Servei d’Audiovisuals, amb noves instal·lacions, i un Gimnàs. Les ca-
racterístiques d’aquests serveis són:

— Servei d’Audiovisuals
. Superfície total: 241 m2

. Superfície Plató TV: 51 m2

. Superfície locutori: 10 m2

. Cabines d’edició i sonorització: 6 cabines

. Superfície cabines: 62 m2

. Superfície zona despatxos i d’atenció: 94 m2

. Superfície de magatzem i d’arxiu: 24 m2

— Gimnàs
. Superfície gimnàs: 346 m2

. Superfície magatzems i despatx: 79 m2

ANTONI SURIÑACH
Cap de d’Infraestructures i Manteniment
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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 (fins a 21 de juny)
Sr. Anton Granero, vocal
Sr. RamonMontanyà, vocal
Sr. Santiago Benito, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (fins a 19 d’octubre de 2001)
Sr. Joan Lagunas, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal
Sra. Anna Bonafont, representant de la Universitat, vocal
Dr. Josep Burgaya, representant de la Universitat, vocal (fins a 30 de maig)
Dr. Antoni Tort, representant de la Universitat, vocal
Gerent de la UVic, Sr. Antoni Uix
Secretària del Patronat, Sra. Montserrat Vilalta

Incorporacions
Dr. Antoni Giró, vicepresident (des de 19 de febrer)
Sra. Carme López i Pol, vocal (des de 19 de febrer)
Sr. Josep Grifoll i Guasch, vocal (des de 19 de febrer)
Sr. Enric Castellnou i Alberch, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (des de 19 d’octubre de 2001)
Dr. David Serrat i Congost, rector de la UVic (des de 21 de juny)

JUNTADE RECTORAT

Fins a 21 de juny
Sr. Ricard Torrents, rector
Dr. Ramon Pinyol, vicerector d’Afers Acadèmics
Sr. Antoni Uix, gerent
Sra. Montserrat Vilalta, secretària general

Des de 21 de juny
Dr. David Serrat i Congost, rector
Dr. Pere Quer i Aiguadé, vicerector d’Afers Acadèmics
Dr. Josep M. Serrat, adjunt al rector per a la Recerca
Dr. Josep Burgaya, ajunt al rector per a l’elaboració Pla Estratègic
Sr. Antoni Uix, gerent
Sra. Montserrat Vilalta, secretària general
Sra. Mercè de Rocafiguera, cap del Gabinet de Rectorat
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CONSELL DEDIRECCIÓ

Fins a 21 de juny
Sr. Ricard Torrents, rector
Dr. Ramon Pinyol, vicerector d’Afers Acadèmics
Sr. Antoni Uix, gerent
Sra. Montserrat Vilalta, secretària general
Dr. Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació
Sra. Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Dr. Joan Solà, degà de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Dr. Josep Burgaya, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
Sr. Manuel Vilar, director de l’Escola Politècnica Superior

Des de 21 de juny
Dr. David Serrat i Congost, rector
Dr. Pere Quer i Aiguadé, vicerector d’Afers Acadèmics
Dr. Josep M. Serrat, adjunt al rector per a la Recerca
Dr. Josep Burgaya, ajunt al rector per a l’elaboració Pla Estratègic
Sr. Antoni Uix, gerent
Sra. Montserrat Vilalta, secretària general
Sra. Mercè de Rocafiguera, cap del Gabinet de Rectorat
Dr. Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació
Sra. Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Dr. Joan Solà, degà de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Sr. Manuel Vilar, director de l’Escola Politècnica Superior

JUNTADE COORDINACIÓ

Sr. Ricard Torrents, rector (fins a 21 de juny)
Dr. Ramon Pinyol, vicerector d’Afers Acadèmics (fins a 21 de juny)
Sr. Antoni Uix, gerent
Sra. Montserrat Vilalta, secretària general
Dr. Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació
Sra. Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Dr. Joan Solà, degà de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Dr. Josep Burgaya, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
Sr. Manuel Vilar, director de l’Escola Politècnica Superior
Sra. Cinta Sadurní, cap d’estudis de l’EUCS
Dr. Pere Quer, cap d’estudis (fins a 21 de juny) de la FCHTD
Sr. Sebastià Riera, cap d’estudis de la FE



Sra. Mercè Vidal, cap d’estudis de la FEC
Dr. Carles Torres, cap d’estudis de l’EPS
Sr. Sergi Domínguez, director de l’Escola d’Idiomes
Sr. Raymond Lagonigro, delegat del rector per a les Noves Tecnologies
Sr. Joan Lagunas, director financer
Sr. Antoni Suriñach, Cap d’Intraestructures i Manteniment
Dr. Josep Turet, director del SART
Sr. Josep Comas, director del SEREM i de l’Àrea de Màrqueting
Sra. Noemí Morral, directora de l’Oficina de Relacions Internacionals
Sra. Anna Andreu, cap de la Biblioteca
Sra. Marisa Costa, cap d’Atenció a l’Estudiant
Sra. Fina Domènech, cap de Recursos Humans
Sra. Assumpta Fargas, cap de l’Aula d’Autoaprenentatge
Sr. Joaquim López, cap del Servei d’Estudiants i Esports
Sra. Agnès Morató, cap de Gestió Acadèmica
Sra. Anna Parera, cap de la Llibreria
Sr. Josep M. Roma, cap del Servei d’Audiovisuals
Sr. Miquel Tuneu, cap del Servei de Publicacions
Sr. Antoni Granero, director d’Eumogràfic
Sra. Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial

A partir del 21 de juny, els membres de la Junta de Rectorat són substituïts pel nou equip rectoral.

29Dades econòmiques
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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

Coordinadors

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

Professorat

Departament de Ciències i Ciències Socials
Dolors Anton i Solà
Josep Ayats i Bancells
Josep Casanovas i Prat
Miquel Caballeria i Suriñach
Pau Casañas i Xuriach
Montserrat Casas i Casacuberta
Agustí Comella i Cayuela
Marta Marimon i Martí
Francesc Marin i Serrano

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
Julio C. Figueroa
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
Antoni Tort i Bardolet
Joan Vera i Saucedo

Departament d’Educació Especial
Jordi Ayats i Bancells
Montserrat Benlloch i Burrull
Jaume Carbonés i Lopez
Isabel Carrera i Blancafort
Montserrat Castells i Clota
Ramon Coma i Ferrer
Manuel Dionís Comas i Mongay
Fina Cullell i Suriñach
Nilda Estrella

FACULTATD’EDUCACIÓ. RELACIÓDEL PROFESSORAT
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Josep Font i Roura
Assumpció Guillen i Font
Jose Ramon LagoMartinez
Olga Pedragosa i Xuclà
Pere Pujolàs i Maset
Sònia Reig i Orta
Gemma Riera i Romero
Ramon Riera i Euras
M. Rosa Roca i Tañà
Robert Ruiz i Bel
Joan Sala i Baiget
Núria Tarré i Gallart
Jordi Verdaguer i Gorchs

Departament d’Educació Infantil
Angel Alsina i Pastells
Irene Balaguer i Felip
Maica Bernal i Creus
M. Teresa Buscart i Corominas
Miquel Casadevall i Ginestet
Providència Daufí i Moreso
M. Teresa Feu i Vidal
Núria Franc i Batlle
Eva Mayo i Rodriguez
Maite Pujol i Mongay
Neus Sol i Mauri

Departament d’Expressions
Joan Arumí i Prat

Jaume Ayats i Abeyà
Sebastià Bardolet i Mayola
Eduard Comerma i Torras
Mario Keudell i Villacampa
José L. Lopez del Amo
Miquel Perez i Mas
Gil Pla i Campàs
Dolors Rusiñol i Cirera
Marta Solà i Serrabou
Lluís Solé i Sala
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 †
Josep Tió i Casacuberta
Ricard Torrents i Bertrana
Anna Vallbona i González

Nous professors doctors

—Ramon Rial ha obtingut el grau de Doctor amb la lectura de la tesi doctoral d’història
moderna: «L’ensenyament superior a la Catalunya central entre els segles XVII i XIX. De la Uni-
versitat Literària de Vic (1599-1717) al Seminari Conciliar de Vic (1749-1868)». Dirigida Dr. Jo-
an Bada i Elias. El tribunal, presidit pel Dr. Pere Molas i constituït pels Drs. M. Àngels Pérez-Sam-
per, Valentí Girbau, Conrad Vilanou i Ignasi Roviró qualificà l’estudi amb un excel·lent cum laude
per unanimitat.

— Rosa Guitart ha obtingut el grau de Doctora amb la lectura de la tesi doctoral: «El trac-
tament de les actituds en el context escolar». Universitat Autònoma de Barcelona. Octubre de 2002.
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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

Professorat

Departament d’Infermeria:
Anna Bonafont i Castillo
Esther Busquets i Alibés
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
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
Pilar Soler i Canudas
Àngel Torres i Sancho
Montserrat Vall i Mayans
Rosa Valcárcel i Guitian
Jordi Verdaguer i Gorchs

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT. RELACIÓDEL PROFESSORAT
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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
Jordi Romero i Vicente
Mònica Roura i Crespi
Marta Solà i Serrabou
Fina Soler i Lahosa
Xavier Valeri i Juncà
Marc Vidal i Falguera

Departament de Teràpia Ocupacional:
M. José Alvarez i Alonso
Pepa Adrados i Díaz de la Rada
Mireia Datzira i Gallifa
Nilda Estrella i Sayag
Gràcia Ferrer i Codinachs
Joaquim Fonoll i Salvador
Tamara Gastelaars
Sergio Guzmán i Lozano
Pilar Medina i Casanovas
Anna Noguera i Ballús
Núria Prat i Boa
M. 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
Joan Antoni Castejón i Fernández
Irene Colom i Valls
Anna Dalmau i Roda
Esperanza Dudet i Calvo
Pilar Garrido i Garzón
Montserrat Giró i Celma
Núria Gómez Arnaiz
Montse Illan i Vilanueva
Salah Jamal
Susan Johnston
Emili-Ignasi López Sabater
Jordi Montanyès i Biñana
Monica Montserrat i Gil de Bernabé
Núria Obradors i Aranda
Jaume Palau i Font
Pep Palau i Pujols
Cleofé Pérez-Portabella i Maristany
Mercè Planas i Vilà
Teresa Piqué i Ferré
Manuel Porta i Martí
Lídia Raventós i Canet
Montse Riera i Coromines
Josep M. Roma i Banús
Eva Rovira i Palau
Yolanda Sala i Vidal
Jordi Salvany i Guerrero
Miquel Sánchez Romera
Josep M. Serrat i Jurado
Isidre Vila i Dalmau
M. Carme Vilà i Ormazàbal
Esther Vinyeta i Puntí
Jordi Viver i Fabregó
Antoni Manel Zafra i Pintó
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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
Eduard Kanterewicz i Binstock
Francesc Marín i Serrano
Josep Molera i Blanch
Salvador Piles i Galdón
Xavier Quer i Vall
Núria Roger i Casals
Raimon Santmartí i Sala
Eudald Sellarès i Casas †
Pere Solé i Pusó
Miquel Ylla i Boré

FACULTATD’EMPRESA I COMUNICACIÓ. 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

Cap d’Estudis en funcions
Mercè Vidal

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

Coordinador de Publicitat i Relacions Públiques
Paul Capriotti

Responsable de Relacions Internacionals
Noemi Morral Palacin

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

Professorat

Dret
Josefina Domènech i Rierola
Miquel dels Sants Genís i Serra
M. Dolors Palomo i Chinarro
Fèlix Jurado i Escobar



37Professorat i professionals dels serveis

Antoni Molas i Casas
Josep M. Reniu i Vilamala
Lourdes Vilardell i Bujons
Mili Orozco i Hermoso

Economia
Joan Bou i Geli
Josep Burgaya i Riera
Lluís Ferrer i Trullols
Enric Casulleras i Ambrós
Josep Comas i Martínez
Francesc Iglesies
Jesús López i López
Rafael Madariaga i Sánchez
Antoni Mora i Puigví
Santi Ponce i Vivet
M. Teresa Serra i Devesa
Josep Terradellas i Cirera
Maties Ramisa i Verdaguer

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
Montse Corrius i Gimbert

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

Joan Cos Codina
Ferran Navarro

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

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
Sílvia Cordomí
Marta Roca

Màrqueting i Promoció Turística
Dolors Maria Alemany i València
Cristina Font i Companyó
Oriol Iglesias i Bedós
Sergi Massana i Mas
Anna Palomo i Chinarro
Hermínia Andreu i Aparicio
Francesc Baqué i Puig
Carme Comas
Noemi Morral i Palacin

Dep. de Publicitat i Relacions Públiques
Paul Capriotti
Jaume Soriano
Joan Ramon Rodríguez
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Director
Manel Vilar Bayó

Caps d’Estudis
Carles Torres

Caps de departament

Dept. Organització Industrial
Francesc Castellana

Dept. Informàtica i Matemàtica
Cristina Borralleras

Dept. Electrònica i Telecomunicacions
Juli Ordeix

Dept. Indústries Agràries i Alimentàries
Josep Ayats

Professorat

E.T. Agrícola
Ayats i Bancells, Josep
Blanch i Colat, Consol
Casas Arcarons, Carme
Castellana Méndez, Francesc
Corbera Subirana, Montse
Dalmau i Roda, Anna
Oliveras i Masramon, Julita
Piqué i Ferré, M. Teresa
Pla Brunet, Joaquim
Raventós i Canet, Lídia
Serra i Jubany, Xavier
Surinyac Albereda, Jordi
Torres i Feixas, Carles
Tort Terres, Lluís
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.
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
Corbera i Subirana, Montse
Crusellas i Font, M. Àngels
Gómez Villadangos, Montse
Iborra Archs, Domènec
López i Rocafiguera, Enric
Martí i Puig, Pere
Ordeix i Rigo, Juli
Pla i Brunet, Joaquim
Prat i Ayats, Josep
Reig i Bolaño, Ramon
Solé i Casals, Jordi
Suriñach i Albareda, Antoni
Vernis Rovira, Carme
Zaiats, Vladimir

E.T. Industrial
Baucells Colomer, Albert
Caballeria i Suriñach, Miquel

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR. RELACIÓDEL PROFESSORAT
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Calle i Rosingana, Malu
Casas i Casacuberta, Montse
Castejón Fernández, Joan Anton
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
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
Marginet, Anna
Molist i López, Mercè
Ordeix i Rigo, Juli
Oliveras i Masramon, Julita
Maspons, Ramon
Ordeix i Rigo, Juli
Santaulària, Marcel
Serra i Serra, Moisès
Serra i Jubany, Xavier
Torres i Feixas, Carles
Viñas i Vila, Jesús

Prat i Ayats, Josep
Serra i Serra, Moisès
Vilar Bayó, Manel

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Blanch Colat, Consol
Casas i Arcarons, Carme
Castejón i Fernández, Joan Anton
Corbera i Subirana, Montse
Dalmau i Roda, Anna
Fabre, Ramon
Jaén Coll, Fernando Gustavo
López i Sabater, Emili Ignasi
Marginet, Anna
Obradors i Aranda, Núria
Oliveras i Masramon, Julita
Piqué i Ferré, MariaTeresa
Pla Brunet, Joaquim
Raventós Canet, Lídia
Santaulària, Marcel
Serra i Jubany, Xavier
Serrat i Jurado, Josep Maria
Tort, Lluís
Turet Capellas, Josep
Vinyeta i Puntí, Ester
Viver i Fabregó, Jordi

Laboratori Medi ambient i Instruments
Joaquim Puntí
Antoni Zafra

Laboratori Professors i Automàtica
Moisès Serra / Jordi Serra
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FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ. RELACIÓDEL PROFESSORAT

Degà en Funcions i Cap d’Estudis
Joan Solà i Montserrat

Adjunt al Cap d’Estudis
Pere Quer i Aiguadé

Directora del Departament de Traducció i
Interpretació i Coordinadora de la Llicenciatura
de Traducció i Interpretació

Sheila Waldeck i Garforth

Director de Departament de Biblioteconomia i
Documentació i Coordinador de la
Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació

Manuel Llanas i Pont

Directors del Departament de Català i Espanyol
Eusebi Coromina i Pou
Lluïsa Cotoner i Cerdó

Directora del Departament d’Anglès, Francès i
Alemany

Lucrecia Keim i Cubas

Coordinadors de les Relacions Internacionals
Marcos Cánovas i Méndez
Pilar Godayol i Nogué

Coordinadores del Programa de Doctorat
Lluïsa Cotoner i Cerdó
Maria González i Davies

Coordinadors del Servei de Traducció i
Interpretació

Montse Vancells i Flotats

Borsa interna
Dolors Moreno i Alcalde
Víctor Obiols i Llandric

Coordinador de les Relacions
Universitat-Empresa

Joan Solà i Montserrat
Àngel Tortadès i Guirao

Professorat

Isabel Astals i Forn
Joan-Isidre Badell i Guijarro
Francesca Bartrina i Martí
Maica Bernal i Creus
Ferran Burguillos i Martínez
Marcos Cánovas i Méndez
Montserrat Casas i Casacuberta
Alfons Codina i Pujol
Eusebi Coromina i Pou
Lluïsa Cotoner i Cerdó
Sergi Domínguez i Tarragona
Eva Espasa i Borràs
Miquel Genís i Serra
Pilar Godayol i Nogué
Maria González i Davies
Teresa Julio i Giménez
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
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Joan Solà i Montserrat
Jordi Surinyac i Albareda
Ricard Torrents i Bertrana
Àngel Tortadès i Guirao
Xus Ugarte i Ballester

Anna Venancio i Castells
Mireia Vilanova i Flaqué
Sheila Waldeck i Garforth
Vladimir Zaiats

PROFESSIONALS DELS SERVEIS

Administració
Dachs Rossell, Elisabet
Gasco Danes, Mercè
Horno Pons, Sílvia
Lagunas Riera, Joan
Martin Campoy, Antònia
Roca Riera, Núria
Sala Selles, Berta
Verdaguer Vilarrasa, Ramon

Àrea de Comunicació i Màrqueting
Comas Martinez, Josep
Garriga Escudé, Carles
Hausman Farré, Santi
Zurita Gordillo, Mari

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

Consergeria
Casadevall Codina, Miquel
Cristòful Tora, Jaume
Cullell Besora, Anton
Escalera Barrionuevo, Xavier

Fernandez Villena, Josep
López Zambrano, Andreu
Martínez Parra, Emili
Sena Sicart, Joan P.

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

Escola Politècnica Superior
Soler Vázquez, Marta

EPS-Semipresencial
March Amengual, JaumeMiquel

Facultat d’Empresa i Comunicació
Fumaña Casals, Sandra
Prat Trape, Mercè
Saborit Subirana, Francesca
Vivas Llopart, Montserra

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

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació

Casals Suñer, Assumpta

Llibreria/Copisteria
Parera Mateu, Anna
Puntí Recasens, Joaquim
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Neteja
Arumí Tortadès, Concepció
Gómez Ferrera, Anna R.
Laso Carriqui, Júlia
Martin Orta, Urbana
Peral Padilla, Rosa
Tendero Blancas, Joaquima

Recepció/Telefonia
Pujol Costa, M.Teresa
Busquets Buezo, M. Lídia

SART
Hueso Morell, Albert
Molist Lopez, Mercè
Puixeu Traserra, Alexandra
Vilalta Famada, Enric

Secretaria Acadèmica i Atenció
a l’Estudiant

Costa Casas, Núria
Costa Erra, M. Lluïsa
Gaja Gonzalez, Esther
Morató Serra, Agnès
Mundó Collell, Montserrat
Muñoz Tamargo, Esther
Padrós Tuneu, Núria
Parés Teixidor, M. Teresa
Puig Costa, Immaculada

Quintana Delgado, M. Rosa
Vila Sala, Elisabet

Secretaria de Rectorat
ArauMartinez, Eva
De Rocafiguera Espona, Mercè
Simon Ferran, Montserrat

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

Servei d’Estudis i Recerca
Alabau Aumatell, Anna
Garreta Escudé, Carles

Servei d’Esports
López de Rocafiguera, Joaquim

Servei d’Informàtica
Bisquert Illa, Josep
Font Casacuberta, Josep
Gil Rovira, Noemi
Molas Verdaguer, Francesc X.
Tuneu Oliva, Jordi

Servei de Publicacions
Tuneu i Vila, Miquel
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Adell, Joan
Armijo, Isabel
Ballús, Anna
Barea, Jordi
Basselga, Lídia
Beneitez, Esther
Bonet, M. Puigcerver
Carbonell, Joaquim
Casals, Aida
Cirera, Meritxell
Comalada, Joel
Diez, Joan
Dominguez, Cristina
Escarrabill, Joan
Escribano, Mònica

Estany, Adrià
Esteras, Anna
Estrenjer, Núria
Fernandez, Carles
Ferrer, Meritxell
Frigola, Josep M.
Hedo, Raquel
Irzo, Carles
Juvanteny, Josep
Laguna, Núria
López, Trini
Lozano, Judit
Mancebo, Maria
Mañas, Cristina
Marques, Glòria

Martínez, Joan Carles
Martínez, Lídia
Masdemont, Mireia
Massaguer, Adrià
Merideño, Jordi
Mir, Anna
Muntadas, Marta
Parés, Lourdes
Parra, Anna
Parra, Ricard
Planas, Xavier
Portet, Enric
Ramírez, Neus
Rosell, Anna
Rovira, Judit

Roy, Rosa
Saez, Montse
Sala, Albert
Salamaña, Sara
Santiago, Oriol
Selles, Marta
Torrentallé, M. Alba
Torrents, Jordi
Tristancho, Susanna
Tura, David
Urbea, Anna
Valcárcel, Jaume
Vázquez, Judit
Vidal, Gemma
Vilarrasa, Marion

Estudiants col·laboradors

PROFESSIONALS DE LES SOCIETATS VINCULADES

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
Martín, Vanessa
Folgarolas, Olga

Eumogràfic, S.A.

Granero Martínez, Anton
Cano Cunill, Jordi
CompañóMadrid, Josep M.
Bartomeus Font, Jordina
Cano Cunill, Albert
Prat Salvans, Marta
OlmoMontiel, Manoli
González Vives, Natàlia
Gusi Xiberta, Andrea

De Castro Torre, Susana
Tuneu Vila, Miquel
Mancera Rosado, Pedro
Bonaventura, Franco
VanWaart Galmes, Carolina
Canillas Grande, Joan
Bullich Estaun, Maria
Sansinenea Ichaso, JuanMiguel

Estudiants col·laboradors
Blasco, Noemi
Parés, Noèlia
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Alumnat

NOMBRED’ESTUDIANTSMATRICULATS PER ENSENYAMENTS
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PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA
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Facultat d’Educació

Diplomats/des en Educació Social
Aguar Llavall, Irene
Ausiró Mora, Cristina
Carlon Viñas, Esther
Cassa Canadell, Sabina
Castany Temprado, Sònia
Cerulla Ruiz, Marta
Clavell Planas, Laura
Comas Planas, Mercè
Díaz Ortega, Yanina
Elvira Pou, Sonia
Escolano Lorenzo, Susana
Franquesa Vernedas, Anna
Galán Amador, Víctor
García Mena, Maria Dolors
Genoves Sala, Rosa
González Miralpeix, Montserrat
Iturmendi Sallent, Edurne
Jodar Comas, Marta
Lavado Custals, Maria del Mar
Lluch Saumell, Meritxell
Macià López, Sandra
Martínez Mir, Gemma
Masó Ferrer, Cristina
Membrive Herrero, Laura
Moreno Fraile, Susana
Navarro Navarro, Gemma
Oliva Viñals, Anna Maria
Palou Santanera, Ester
ParramonMuntada, Gemma
Pla Perernau, Elena
Pla Raurell, Anna
Pradell Vilarrasa, Montserrat
Prat López, Maria Zaida
Pujols González, Judit
Riera Palou, Montserrat
Rocamora Campalans, Clara
Rodellas Masó, Ester
Rubió Amargant, Gemma
Salomó Gassó, Maria Àngels

SanjaumeMas, Carles
Santasusana Campas, Natàlia
Serra Saborit, Ester
Solà Toneu, Laura
Tortós-Sala Brugué, Carles
Vilalta Arribas, Eva

Mestre/a -Especialitat d’Educació Especial
Aguilera Canal, Laura
Albert Albesa, Anna
Bau Salvador, Eva
Bellapart Barneda, Mireia
Bennasar Vicens, Maria Antònia
Bergadà Bofill, Maria Nativitat
Bruch Romero, Inmaculada
Calderón Raya, Sandra
Calzada Farrús, Núria
Campos Massaguer, Cristina
Caritg Monfort, Judit
Casadevall Perez, Eva
Cozar Listán, Rebeca
Chaves Cañizares, Davinia
DalmauMartí, Núria
Danti Bosch, Gema
Díaz Ortega, Yolanda
Escribano López, Ariadna
Fargas Solís, Nidia
Fernández Viñals, Maria Dolors
Gallego Mauri, Josep
Garcia Monzú, Núria
Garcia Quintana, Jaume
Gilavert Regordosa, Desiree
Gombau Romero, Marina
Gonzalez Nario, Berta
Heras Muñoz, David de las
Hernández Carreño, Teresa
Jurado Canadelll, Laia
Lahoz Amo, Beatriz
López Castellsegués, Meritxell
Llistosella Caballé, Anna
LLoret Anglada, Anna
Madorell Colillas, Ivette

TITULATS DEL CURS 2000-2001
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Marti Sala, Meritxell
Martín Jané, Marta
Martínez Lucas, Laura
Martínez Matas, Sílvia
Martínez Torroba, Helena
Martínez Vico, Ester
Masaló Llorà, Carles
Meca Muñoz, Sandra
Mitja Fernández, Cristina
Mora Jaume, Maria Antònia
Morro Esterellas, Maria Antonia
Mulero Garcia, Lara
Oliveras Darder, Àngels
Ortiz Parra, Judit
Paituvi Mauri, Anna Maria
Pascuet Carrera, Cristina
Pérez Duran, Anna
Pérez Guijarro, Marina
Pérez Martínez, Vanessa
Planas Vila, Mireia
Ponce López, Sergio
Puigpelat Pedrol, Aurembiaix
Pujol Planagumà, Marta
Pujolàs Vilar, Anna
Reig Pastor, Mireia
Riera Alier, Sònia
Riera Colom, Montserrat
Riubrugent Brujats, Eva
Ropero Valverde, Mònica
Rosinach Seró, Anna
Roura Corbella, Mireia
Serra de Corral, Cristina Victoria
Simó Pinatella, David
Solé Monter, Maria
Trepat Folch, Eva
Triadu Xifra, Marta
Valbuena Ranchal, Evelyne
Valera Lloveras, Ariadna
Vilà Castañé, Raquel
Vila Verdu, Teresa
Vilarrasa Planas, Mariona
Viñas Clemente, Marta

Mestre/a, especialitat d’Educació Infantil
Abello Ciurana, Maria Isabel
Aguilera Marin, Pilar
Alcolea Cuevas, Laura
Alvarez Alvarez, Maria Teresa
Avilés Álvarez, Vanesa
Baix Coll, Mireia
Balsells Travé, Montserrat
Barnils Ortega, Eva
Beà Andreu, Cèlia
Benavent Riu, Anna
Birosta Serrat, Cristina
Burillo Figa, Carolina
Canadell Bigas, Eva
Canovas Illeras, Natàlia
Capafons Casanova, Judith
Capdevila Ribas, Judit
Casanovas Costa, Irene
Ceacero Mancilla, Livia
Codina Font, Gemma
Coromina Farré, Montserrat
Cortes Soler, Anna
Coso Montecino, Ana
Cots Girol, Maria Teresa
Chaparro García, Montserrat
Dalmau Ciurana, Montserrat
Díaz Sánchez, Minerva
Farré Mestre, Maria Teresa
Ferrer Viola, Marta
Font Chirveches, Elisabet
Font Marquès, Montserrat
Franco Muñoz, Maria Alba
Galbany Torras, Anna
Gallego Fontanet, Eulàlia
García Fernández, Ana Maria
Garcia Milà i Pujol, Maria del Mar
González García, Ana Belen
Jiménez Otero, Anabel
Jornet Vegas, Helena
Julián Tous, Estel
Lafargue Sánchez, Cristina
López Pérez, Sònia
Manso Viladot, Montserrat
Marin Olivet, Juan
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Martinez Chinchilla, Roser
Martínez Hidalgo, Marta
Martínez Sánchez, Vanesa
Mas Gorina, Margarida
Masó Camprodon, Maria Carme
Mateos Rosell, Gloria Lucia
Merino De Diego, Laura
Mir Coromina, Anna
Molas Sala, Alba
Mora Musull, Maria Glòria
Moral Caballero, Sílvia
Morales Obradors, Mireia
Moreno Rodríguez, Faust
Olmedo Almohalla, Carme
Ortiz Panè, Sira
Palet Mercader, Maria Carme
Panikkar Gonzalez-Haba, Maria
Pérez Atés, Eva
Pi Peix, Susagna
Plaja Ribas, Anna
Pozo Vargas, Yolanda
Pratsevall Roca, Maria
Puig Santanera, Laura
Pujol Rovira, Meritxell
Rifà Francàs, Núria
Roca García, Gisela
Rocha Córdoba, Lídia
Rodríguez Morillo, Maria Isabel
Roig Garcia, Carme
Román Caro, Yolanda
Rubio Garcia, Montserrat
Salvans Treserras, Judit
Sansalvador Font, Montserrat
Simon Ruiz, Mireia
Simon Sánchez, Carolina
Solé Carbonell, Anna
Solé Vendrell, Núria
Subirachs Badia, Berta
Surroca Gramaje, Anna
Teixidó Navarro, Mònica
Vallbona i Güell, Eva
Vera Oliveras, Núria
Vidal González, Sílvia
Vila Font, Núria

Vilaret i Muixí, Sheila
Vilavoy Pagès, Sílvia

Mestre/a, especialitat d’Educació Primària
Aguilera Dykman, Carradina Simone
Alabro i Vilarrasa, Marta
Alberch Rigau, Estel
Àlvarez Pulido, Laura
Amat Castells, Vanesa
Arrey Palomino, Griselda
Aubeso Rua, Elba
Bruch Romero, Inmaculada
Cortiella Garriga, Anabel
Costa Fernández, Núria
Cotrina Casas, Bibiana
Daban López, Sandra
Faus Formentí, Elisabet Anna
Garcia Castro, Elisabet
García Font, Jessica
García Jiménez, Fernando
García Parra, Jorge
García Rodríguez, Pedro Eduardo
Generó Soler, Daniel
Genesca Martín, Eva
Guillen Alarcon, Jorge
Guinart Verdaguer, Andreu
Guitart Guitart, Queralt
Guix Verdaguer, Raquel
Helguera Ruiz, Lleonard
JanóMartínez, Cristina
Jiménez Gómez, Cristina
Junyent Cabra, Elisabet
López Aguiló, Irene
López Roig, Sílvia
Lupiañez Barons, Maria Àngels
Martín Benito, Rosa Maria
Martín Burgos, Elisabet
Martínez Martínez, Sandra
Morales Ojeda, Beatriz
Pereiro Cortés, Meritxell
Pérez Blanco, Oscar Felipe
Pijuan Caus, Carlos
Pipó Garcia, Ariadna
Pons Garcia, Lluís
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Reyes Climent, Montserrat de los
Riera Duran, Sergi
Riu Pomar, Sílvia
Rodríguez Meca, Josep-Miquel
Ros Barragan, Anna
Rosell Valeri, Montserrat
Rubio González, Ana Maria
Ruiz Plaza, Javier Alberto
SimónMoreno, Sergi
Soler i Batllori, Núria
Soler Muxach, Anna
Torres López, Clara Maria
Vidal Benavent, Gema
Viñeta Grivé, Marta
Voz García, Inmaculada

Mestre/a, especialitat en Llengua Estrangera
Aragonès Priego, Maria Dolors
Bover Raurell, Joan
Boya Roca, Núria
Cella Tortosa, Judit
Claramunt Benitez, Pilar
Costa Pérez, Meritxell
Maestre Casadesús, Montserrat
Marimont Costa, Cristina
Masdevall Vila, Mireia
Ministral Boada, Laura
Molina Rodriguez, Albert
Morales Torralba, Neus
Pérez Vidal, Elisabet
Requena Camenforte, Maria Jesús
Salvat Olaria, Natalia
Sánchez Rierola, Montserrat
Selles Alegret, Anna
Signes Ibañez, Rosa Maria
Tió i Curto, Gemma

Llicenciats/des en Psicopedagogia
Bermejo Arrufat, Vanesa
Bernad Sabaté, Maria Roser
Beya Barbany, Maria Ana
Bosch Meda, Ramon
Calvo Cendan, Anna
Carreño Robledillo, Marta

Casañas Xuriach, Pau
Cendra Planas, Cristina
Escaño i Durán, Josep Enric
Espel Sala, David
Ferre Rodriguez, Marta
García Gimeno, Rut
Marcó Ruiz, Jordi
Marsó Codina, Laura
Ojeda Chacón, Yolanda
Roig Jorba, Amàlia
Roldán Robles, Mercedes
Rusiñol Tremolosa, Sílvia
Salichs i Pimàs, Marta
Sanahuja i Porta, Antoni
Sánchez Areu, Noemí
Santamaria Sosa, Laura
Sellabona Genaró, Francisca
Soldevila Pérez, Jesús
Vargas Lozano, Ana
Vilardell Saborit, Sílvia
Viló Viló, Gemma

Facultat d’Empresa i Comunicació

Llicenciats/des en Administració i Direcció
d’Empreses

Alberch Verdaguer, Núria
Alum Bosch, David
Argelich Garsaball, Antoni
Arteseros Pérez, Maria del Mar
Bosch Esquius, Marta
Camps Baiges, Jordi
Capafons Casanova, Jordi
Caralt Codina, Ester
Casaramona Codinach, Immaculada
Clos Ribas, Cristina
Cusell Pijuan, Jordi
Dachs Vaqué, Irma
Dot i Noguera, Mireia
Fernández Rodríguez, Carme
Folch Albareda, Daniel
Garcia Badosa, Gerard
Gironès Solà, Carles
Jiménez Carol, Isabel
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Latorre Riu, Joan
López Castro, Monica
Palet Cuadros, Xavier
Paradís Recoder, Mercè
Peris Mateo, Àlex
Pla Jimenez, Josep
Prat Rodriguez, Xavier
Prims Vila, Antoni
Pujalte Ullastre, Lidia
Roca Humada, Esther
Salat Aumatell, Antoni
SanjaumeMas, Laura
Sayago Villarrazo, Minerva
Serrabasa Oms, Gemma
Serrat Soldevila, David
Vidal i Maurell, Maria Dolors
Vila Jutglar, Immaculada

Diplomats/des en Ciències Empresarials
Andreu Torreguitart, Elisenda
Anglada Matias, Patricia
Barniol Carcasona, Jordi
Bassols Rovira, Guillem
Bonet Vela, David
Borrell Soley, Josep
Calvo i Ferraz, Monica Yolanda
Casadellà Amer, Agnès
Castro Novau, Alejandro
Coll Costa, Eva
Coll Fabregas, Antonio
Comellas Salada, Jordi
Corominas Ruiz, Jordi
Correa Alfaro, Ruth
Cunill Camprubí, Domna
Debant Serra, Pedro
Farré Sabio, Jordi
Fité Roca, Albert
Florensa Rodoreda, Maria Mercè
Forcada Farrerons, Pere David
Freixer Montero, Josep Lluís
Gallardo Galeote, Manuel
García Badia, Jordi
Garcia Suriñach, Victor
Gomez Cañas, Veronica

Gonzalez Sauceda, Judit
Grau Dulcet, Xavier
Grilló Herms, Eduardo
Hernández Pla, Jordi
Ituriza Palau, Andreu
Jansa Girona, Albert
Juberó Porredón, Esther
Justafre Ruiz, Miquel
Lera Pérez, Begoña
López Álvarez, Rebeca
López López, Visitació
Lopez Sanjorge, Esteban
Lopez Viudez, Alexandre
Lladó Gallego, Núria
Martinez Costa, Neus
Mascaró Sabaté, Montserrat
Masoliver Romero, Albert
Molist Clarà, Segimon
Moral Moral, Francisco Jose
Morilla Jiménez, Jordi
Motos Martínez, Maria Lluïsa
Nogué Colom, Raquel
Oliva Purtí, Maria Glòria
Ortega Berzosa, Consol
Pares Serrat, Marta
Peramiquel Prat, Ferran
Pérez Cavero, Rafael
Pou Reig, Silvia
Prat Saez, Xevi
Preseguer Grau, Montserrat
Puig Gifreu, Sílvia
Puigneró Corominas, Santiago
Ribera Vergara, Marta
Roca Subirana, Maria
Rodriguez Franco, Sergi
RomaMolas, Jordi
Rosas Olivan, Agustín
Santos Muñoz, Olga
Serra Molas, Maria
Solanellas Donato, Albert
Torres García, Pau
Travesa Justo, Inmaculada
Tubert Anfruns, Jordi
Valer Batlle, Carolina
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Vilà Oliveres, Fermí
Viñado Rubio, Francisco Jose
Viñas Mas, Maria Ester

Diplomats/des en Turisme
Alonso Fernandez, Mariona
Blasco Martínez, Sònia
Canellas Solà, Pilar
Caravaca Sasse, Anschana
Cirera Criville, Biel
Crespi Homs, Ariadna
Creus Codina, Anna
Garriga Pratdesaba, Meritxell
Guillemas Ribera, Marta
Lara Garcia, Maria
López Vila, Jeanine
Malavé Dorca, Sandra
Marco Alcayna, Isabel
Martorell Müller, Maximilia
Masid Sanchez, Vanesa
Montero Comas, Oriol
Montmany Aregall, Blanca
Montsant Espígol, Josep
Olivas Alguacil, Raquel
Pascal Alamà, Judit
Pastor Bartés, Marta
Perez Riera, Georgina
Ricart Muns, Cristina
Roca Taberner, Carles
Rodriguez Vicente, Catalina
Rosanas Urgell, Ferran
Rubia Soldevila, Eva
Serrano Abarca, Núria Victòria
Trabal Guitart, Teresa
Vendrell Balmisa, Anna
Vidal Vallès, Adriana
Vilamala Generó, Meritxell
Ylla Serra, Guillermina

Escola Universitària de Ciències de la Salut

Diplomats/des en Fisioteràpia
Abeijón Martínez, Pablo
Abellan Lumbreras, Elisabet
Alcoceba Serrabasa, Núria
Alemany Sanz, Ester
Alonso Olano, Iker
Altisent Xargay, Fanny
Alvarado Pastor, Raquel
Aragon Bermudez, Christian
Arcarons Alibés, Marta
Armengol Jordan, Enrique
Bacas Bastán, Miguel
Baeza Morales, Raul
Ballester Mateos, Alba
Ballester Verneda, Marta
Belmonte Pérez, Núria
Beltrán Mansilla, Juan Carlos
Bello Bravo, Cristhian
Biescas Socias, Carolina
Blancafort Grifell, M. Angels
Boada Boada, Marc
Bosch Garcia, Elisenda Montserr
Bru Angelats, Miguel Àngel
Brunet Guasp, Josep
Campdelacreu Teixidor, Nuria
Campolier Reixach, Ester
Camprubi Casoliva, Xavier
Camprubi Roca, Laura
Cantare Ferrer, Núria
Capdevila Oro, Núria
Carrera Rey, Jaume
Castells Icart, Maria
Castells Miro, Roser
Cladera Socies, Marta
Clavaguera Juanola, Marta
Codina Locubiche, Rosa
Collell Paracolls, Mercè
Contreras Garrido, Raquel
Coria Cruz, Mònica
Cornellana Garcia, Aloa
Coromina Faja, Meritxell
Corretja Serrabasa, Anna
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Costa Font, Elisabet
Crespo Rodríguez, Esteban
Cuberas Mas, Immaculada
Curià Sales, Davinia
Chirveches Bayón, Crisanta
Domènech Valoix, Francesc Xavier
Encinas Navinés, Laura
Esteve Marquet, Joan
Farres Vilamala, Maria
Ferré Capdevila, Roger
Ferrer Cabanas, Anna Maria
Fletcher, Benjamin James
Font Jutgla, Cristina
Fornes Noceras, Antònia
Fuentes Flores, Victoria
Gabarró Roca, Anna
Garcia Alonso, Eneritz
Garcia Céspedes, Amanda
Garcia Marsol, Cristina
Gata Gómez, M.José
Gea Gallego, Judit de
Gea Rodrigo, Sandra
Gil Mari, Sonia
Gil Sainz, Lirio
Gili Ribau, Marc
Gisbert Santana, Yolanda
Gonzalez Baro, Maria
Gonzalez Pi, Veronica
Gràcia Serrano, Elena
Guilanya Perez, Francesc
Guix Rodeja, Anna
Gutiérrez-Colon Plana, David
Hernandez Jansa, Llorenç
Hernández Yague, Sergio
Hidalgo Garcia, Alex
Izquierdo Calle, Elena
Landa Perez, Ion
Lapeira Pratdesaba, Anna M.
Lopez Acedo, Hernan
Lozano De Haro, Jordi
Llach Juanola, Cristina
Lloret Llorca, Alicia
Mandilego Lozano, Elena
Manzano Salvador, Lorena

Martin Esteban, Cristina
Martin Martin, Alberto
Martinez Garcia, Mireia
Martinez León, Sergio
Martinez Marco, Robert
Martínez Ramos, Sílvia
Martinez Sanchez, Pablo Ivan
Masmiquel Soler, Agusti
Mateu Fernandez, Ruben
Merino Casablanca, Antonio
Mias Morell, Eduard
Miguel Mateos, Marta De
Mogort Ferris, Mercedes
Molina Nuñez, M. Teresa
Naranjo Cantillo, Yolanda
Nestares Fernández, Roberto
Novellas Molas, Xavier
Palerm Bonet, Francesc Xavier
Perelló Moreno, Laura
Perez Viedma, Jordi
Pi Sancho, Jorge Juan
Pilo Atencia, Anna
Pimentel Panadero, Vanesa
Planas Canals, Laura
Planas Gasol, Marcel
Prieto Piquer, Victor Manuel
Puig Martin, Daura
Quirante Sales, Marc
Ramis Torres, Rafael
Reina de Blas, Noèlia
Roca Casals, Montserrat
Roca Soldevila, Marta
Rodríguez Enríquez, Vanesa
Sala Gamito, David
Sala Perramon, Núria
Salamaña Maresma, Sara
Salas Homar, Margarita
Salicio Castillo, David
Samso Grau, Anna
Sánchez Vidiella, Marta
Sanfeliu Godina, Raul
Sanglas Canudas, Gloria
Sanjuan Piñol, Anna
Sayós Font, Albert
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Sotil Arrieta, Patricia
Subirats Sanchez, Meritxell
Sunyer Bernadas, Anna
Tantiña Hijano, Pilar
Tarruella Viñas, Judit
Teixidor Oliva, Irene
Torras Alabern, Arcadi
Torrent Campamà, Elisabet
Valbuena Ranchal, Jordi
Valls Sanchez, Ana Isabel
Vila Capó, Catalina
Vila Sancho, Cristina
Vilaro Martínez, Maria Carme
Villar Rodríguez, Francisco Javier
Villaró Bertran, Agnès
Viver Fanals, Maria Neus
Zamora Saborit, M. Angeles

Diplomats/des en Infermeria
Aguilar Servat, Maria Mercè
Albalat Martinez, Sara
Amador Rueda, Eva Maria
Arenas Bagaria, Laura
Arreitunandia Landaribar, Guruzne
Artigas Morera, Daniel
Basart Vendrell, Marina
Basauli Millà, Edurne
Bautista Martinez, Maria Roser
Boix Garrido, Ana
Bosch Balaciart, Natalia Beatriz
Busquets Ibañez, Maria Pilar
Callico Baez, Miryam
Cascalló Rodríguez, Susana
Comaplà Prat, Maria
Contreras Moreno, Alvaro
Corominola Colom, Natàlia
Domenech Oller, Neus
Dot Suarez, Immaculada
Duran Guibas, Gisela
Escobar Forcada, Maria Carme
Espejo Pelaez, Cristina
Fauchs Bosch, Marta
Fernández Abulí, Laia
Fernández Esteve, Elisabet

Freixa Bodalo, Cristina
Frigola Vilà, Núria
Fuentes Martinez, Raquel
García Arteaga, Elisabet
Garcia Ferrés, Gabriel
Gil González, Lydia
Giralt Guixé, Mariona
Girbal Portela, Pilar
Gómez Rodríguez, Lidia
González Aguirre, Mireia
González Gimeno, Marta
Grabalosa Benet, Anna
Heredia Yudego, Glòria
Hernandez Tarrasón, Silvia
Iruela Castillo, Maria Angeles
Jara Cepeda, Josefina
Julià Camps, Anna
Juncarol Morejón, Carles
Laguna García, Raquel
Ligero Bermúdez, Cristina
López Icra, Anna
Lopez Vila, Cristina
Lorenzo Torroella, Cristina
Llano Serrano, Cesar del
Llimona Echeverria, Ainhoa
Llorens Tomas, Judit
Macias Gil, David
Marín González, Maria Pilar
Marmaneu Vidal, Maria
Martin Callejon, Lorena
Martinez Otal, Elena
Martínez Rodríguez, Manuel Jacobo
Mas Molas, Marta
Masa del Moral, Angels
Moreno López, Montserrat
Morera de la Vall Anton, Santiago
Navarro Sánchez, Patricia
Ordoñez Martinez, Isabel
Oriol Vila, Ester
Ortega Sanchez, Silvia
Palomer Soldevila, Nuria
Parés Silva, Carolina
Perera i Rosillo, Yolanda
Perez Diaz, Eva
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Pérez Herrera, Sandra
Pla León, Cristina
Pons Baños, Judit
Prats Ribas, M. Neus
Pruja Robles, Georgina
Puigvert Viu, Nuria
Quetglas Mesquida, Maria Inmaculada
Rabionet Hernandez, Susanna
Ramos Gonzalez, Clementina
Rey i Marin, Maria Isabel
Rodríguez Martí, Elena
Rovira Font, Meritxell
Rovira Garcia, Ramon
Ruiz Lavignole, Sara
Ruiz Villora, Miel
Salas Casas, Dolores
Sánchez Domènech, Sílvia
Sanchez Fraile, Silvia
Sanglas Llach, Sonia
Saucedo Padilla, Monica
Serrano Pérez, Silvia
Soldevila Taulats, Neus
Solé Melero, Keyko
Soms Tarrats, Elisabet
Suárez Sosa, Raquel
Tello Barquilla, Montserrat Guadal
Torralba Terradellas, Marta
Torres Saladrigues, Anna
Tremols Bruns, Alexandra
Vázquez Cantillo, Azahara
Vega Moreno, Juana María
Ventós Feixas, Mireia
Ventura Lidón, M. Pilar
Vidal Diaz, Rubén
Vilaplana Albert, Jose Javier
Vilaro i Girgas, Marta
Vilasero Goñi, Isabel
Vives Moragues, M. Antonia

Diplomats/des en Nutrició Humana i Dietètica
Alsina Hernández, Cristina
Arimany Criballes, Neus
Armengol Niell, Cristina

Bayerri Rosa, Maria Rosa
Borrego Santana, Glòria
Brugués Roca, Cristina
Burch Pol, Marta
Cabrejas Pijuan, Rosa
Casals Ordeig, Laia
Casanova Moreno, Ainhoa
Catalan Garcia, Natalia
Comas Terricabres, Judit
Companys Soldevila, Anna
Costa Corredor, Anna
Cuscó Periu, Araceli
Espinosa Arboix, Rosa Maria
Exposito Ferrer, Marta
Farré Miguel, Maria Àngels
Fernández Santana, Montserrat
Ferrer Colls, Anna
Fíguls Sierra, Marc
García Prieto, Gemma
García Pérez, Maria Dolors
Gómez Pes, Marta
Gumbao Grau, Olga
Izquierdo Genoves, Isabel
Lorite Cuenca, Raquel
Martí Cid, Roser
Moragas Morales, Montserrat
Oriol Sàbat, Ivonne
Panicot Llagostera, Mònica
Pérez Racimo, Patricia
Pijoan Casanovas, Vanessa
Puchades Moral, Anna
Puig Cepero, Celia
Puig Garcia, Nuria
Reig Lamarca, Maria Neus
Reverte Lorenzo, Miguel Angel
Roca Urgellès, Guillem
Ruiz Bonilla, Laura
Sanchez Bohorques, Maribel
Segura Miró, Anna
Serra Soto, Anna
Torrens Arpa, Carlota
Ujaque Vallet, Nuria
Valencia Gutierrez, Montserrat
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Vaqué Crusellas, Cristina
Vila Tuneu, Mireia
Viñas Parés, Gerard

Diplomats/des en Teràpia Ocupacional
Agra Montava, Noël
Aguiló Tribó, Elisabet
Araque Segovia, Marta
Arbós i Roqué, Lídia
Arseda Badia, Nuria
Badosa Cano, Mònica
Balaguer i Rubert, Marta
Bertran Pillemont, Eric
Bonet Gallardo, Sara
Cabanes Altadill, Pedro
Callol Calm, Laura
Canet Perez, Cristina
Cardona Baos, Marina
Casanovas Tantiñà, Isabel
Catalán Encinas, Esther
Codina Figueras, Roger
Comerma Serra, Marta
Escaño Olgoso, Erica
Farrés Estol, Maria Mercedes
Ferrer Franquesa, Andreu
Gallego Rodriguez, Jennifer
Garrote Rodriguez, Carme
González Bermejo, Iván
Gorchs Mas, Raquel
Grane Trabal, Olga
Griera Raurell, Ivette
Guzmán Calleja, Thelma Patricia
Izquierdo Rojas, Angel
Laguna Garcia, Núria
Lamiel Ferrer, Meritxell
Lopez Garcia, Begoña
López Merino, Sandra
Lopez Vivas, Ara
Marmi Tarrés, Pilar
Martí Font, Laia
Martin Marquez, Pilar
Martínez Serrat, Núria
Martorell Mas, Manel
Miquel Traveria, Susanna

Motilla Borràs, Mercè
Novellas Ausiró, Helena
Parera Carmona, Olga
Pérez Fabregas, Maria Queralt
Pla Lorente, Ana Isabel
Portalés Llorens, Ana
Poyato Jimenez, Elisabet
Pujol Campistol, Jordi
Roca Gubieras, Maria Isabel
Roldán Jiménez, Eva
Rovira Riera, Irene
Sabater Sens, Nuria
Salvans Agramunt, Núria
Serra Puigpiquer, Agnès
Vallespí Ramos, Gemma
Vargas Lopez, J.Carlos
Ventura Sayol, Joan
Vera Moreno, Isabel M.
Vilà Salarich, Núria
Vila Serra, Santiago

Escola Politècnica Superior

Llicenciats/des en Ciència i Tecnologia dels
Aliments

Casassas Bover, Ramon
Míguez López, Carmen
Raurell Torredà, Anna
Vilar Soler, Ferran

Enginyers/es en Organització Industrial
Archs i Lozano, Francesc Josep
Cadenas Homs, Javier
Callejero Cornao, Bernardino
Domènech Delclos, Josep
Elvira Encinas, Oscar
Freijo Alvarez, Modesto
Gastón Puyo, Víctor
Gómez Gómez, Jorge
Ibáñez Carabantes, Pedro Gaspar
Larraz Sasot, Juan Ignacio
March Amengual, JaumeMiquel
Martín San José, Jesús Antonio
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Pérez Condón, Miguel Ángel
Serra Fabregó, Francesc
Serrat Castillo, Marisa
Torres Portero, Manuel
Torres Portero, Miguel Ángel
Ubieto Artur, Pedro Valentín
Viladomat Vers, Antoni

Enginyers/res Tècnics/ques en Informàtica
de Gestió.

Autet Genero, Lluis
Bach Pigrau, Ana
Bertran Montagut, Josep Joan
Cano Lucena, Yolanda
Coromina Simon, Ester
Dachs Castro, David
Escriche Galindo, Javier
Galvany Oliveras, Aleix
Hernàndez Bacardit, Gerard
Julia Selvas, Nuria
Martínez Lucena, Juan Carlos
Ortiz Sagalés, Marta
Palau Riera, Jordi
Piella Baldrich, David
Pous Bagaria, Marc
Puigbo Cortacans, Ramon
Tor Pujols, Marc
Trillas Roig, Oriol
Valldeoriola Casas, Salvador
Vilchez Escura, Vicente
Villalta Saus, Xavier
Viñas Casals, Jordi

Enginyers/res Tècnics/ques Industrials, especialitat
en Electrònica Industrial.

Adell Ratia, Joan
Arumí Paz, Roger
Canadell Aumatell, Xavier
Clotet Castany, Lluís
Dot Rustarazo, Eloi
Font Palomera, Marc
Gómez Vallejo, Cristian
Manchado Atienza, Carlos
Maraver Rodríguez, German

Martínez Ortega, Manuel
Miró Rovira, Jaume
Rafael Arrey, Xavier
Torrents Tañà, Jordi

Enginyers/res Tècnics/ques de Telecomunicació,
especialitat en Sistemes de Telecomunicació

Alfaro Palazon, Jose Antonio
Alvarez Pujol, David
Ballart Brugulat, Jordi
Blanch Bombardó, Gerard
Bueno Delgado, Miguel
Clos Bonet, David
Crosas Carbó, Joan
Cuartas Fernández, Alejandro
Farré Tuà, Sònia
Fossas Batlle, Octavi
Jerez Sevilla, Daniel
López Gómez, Julian
Meré Cruz, Enrique
Serlavos Pañella, Bernat
Torres Torres, Xavier
Vallverdú Berges, Angel
Vasquez Murtra, Jordi
Vergeli Presas, Marc

Enginyers/res Tècnics/ques Agrícoles, especialitat
en Indústries Agràries i Alimentàries

Abella Martin, Ana Maria
Aguilar Guindulain, Alfonso
Andreu Foradada, Meritxell
Bassas Fajula, Eduard
Beneitez Basagaña, Esther
Blasco Martínez, Josep
Calzada Martí, Laura
Calle Pradell, Marc
Cerdán Nasarre, Sílvia
Codina Hurtado, Maria Elisabet
Cuevas Albaigès, Lluís
Díaz Romera, Concepción
Escriu Justo, Roger
Gatius Roura, Marta
Gómez Pla, Glòria
Guidotti Galindo, Felip
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Gutiérrez Cristina, Vicens
Hinojo Domenech, Gerard
Latorre Queralt, Roger
López Peretó, Sònia
Llongarriu Reixach, David
Maimone Granja, Elisabet
Martínez Escala, Elisabet
Meléndez Díaz, Agnès
Puixeu Traserra, Alexandra
Robles Mariscal, Francisco Manuel
Roca Macià, Montserrat
Rovira Font, Marc
Sabaté Casaseca, Sandra
Simó Josa, Yolanda
Smith Grau, Núria
Toll Martin, Cristina
Torrent Baus, Josep
Trabal Campdelacreu, Albert
Ulldemolins Reverter, Amèlia
Xargay Borrell, Jordi

Facultat de Ciències Humanes de Traducció i
Documentació

Diplomats/des en Biblioteconomia i
Documentació

Brugués Roig, Blanca
Casabella Dorca, Xavier
Fernández Arias, Pere
Molina Cuñado, Laia
Oviedo Sánchez, Míriam
Pérez Ungil, Marta
Ribas Rubio, Sílvia
Subirana Surroca, Silvia
Suñé Parés, Mercè
Suriñach Roca, Carolina
Trabal Piella, Albert

Llicenciats/des en Traducció i Interpretació
Adrover Rigo, Maria Magdalena
Alonso Lombos, Eduardo
Bardon, Anne Julie
Beltri Melià, Maria Inés
Coll Revuelta, Barbara Thais
D’Argila de Quadras Planas, Miriam
Dot Manzano, Verònica
Esposito Pahissa, Clara
Fernández González, Bibiana
Ferrandis Buzón, Julio
Gandia Segura, Carolina
Gasch Perramon, M. Victòria
Girmé Soler, Mireia
Hernandez Morante, Sandra
Juanola Bassols, Maria
López Monzó, Míriam
Martí Rodríguez, Marta
Miquel Roigé, Maria del Carmen
Pages Salvans, Antoni
Portavella Moraleda, Sílvia
Prat Prat, Griselda
Rebollo Bentzen, Cristina
Riera Frau, Maria Neus
Riera Romero, Lucia
Rodríguez Ferrer, Anna
Roquer Marsal, Cristina
Sala Prat, Núria
Sánchez Santos, Maria Teresa
Santiburcio Miranda, Jana
Solis Casas, Elena
Vivet Camps, Sandra
Zaragoza Añón, Susana
Zorita Rius, Sonia

Llicenciada en Traducció i Interpretació en règim
d’adscripció a la UB.

Mulet Solivellas, M. Magdalena
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Beques

Beques d’ajut a l’estudi

INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Caixa de Manresa Caixa de Catalunya “La Caixa” Cabitel

Beques Beques
acceptades Import (€) acceptades Import (€) Import (€) Import (€)

Facultat d’Educació 1 755,10 19 1.428.436

E.U. Ciències de la Salut 0 0 7 1.106.330

Fac. Ciències Jurídiques i Econòm. 1 755,10 5 95.414

Escola Politècnica Superior 0 0 3 1.451.108

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 1 755,10 2 563.855

BAU 1 755,10

TOTAL 4 3.020,40 36 27.740,61 1.803,04 1.803,04

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 326 228 376.688,11 253 122 70.745,13

E.U. Ciències de la Salut 397 278 687.393,35 312 191 188.237,11

Fac. d’Empresa i Comunicació 111 57 84.848,78 72 25 15.303,57

Escola Politècnica Superior 38 21 28.334,22 35 16 10.770,14

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 54 33 61.269,32 37 23 16.581,92

TOTAL 926 617 1.238.533,78 709 377 231.637,88

INSTITUCIONS PRIVADES

País Basc

Nombre de Beques
sol·licituds acceptades Import (€)

E.U. Ciències de la Salut 7 3 11.488,28
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Beques per mobilitat d’estudiants

Beques
Universitat

de Vic

Beques
Entitats Financeres

Beques MEC

Beques
Generalitat

1.250.022,26 ¤

36.677,09 ¤

709.913,57 ¤

231.637,88 ¤

Beques
Comissió
Europea63.592,36 ¤

Total import beques

Comissió Europea Caixa de Manlleu Caixa de Catalunya

Programa Erasmus / Sòcrates 48.523,78 15.068,58

ProgramaDRAC 2.310

Total import beques: 2.291.842,96 €

Concepte Import (€)

Beques fons social 389.992,50

Beques col·laboració 222.212,96

Beques Formació Continuada / Tercer Cicle 97.708,11

TOTAL 709.913,57

UNIVERSITATDE VIC





Dades econòmiques

Les dades que segueixen reflecteixen l’activitat econòmica de la Universitat des de l’1 de
juliol de 2001 fins a 30 de juny d’enguany. El Compte d’Explotació recull el conjunt d’ingressos i
despeses d’aquest període i el Balanç de Situació l’estat patrimonial a 30 de juny de 2002. Aquestes
dades han estat auditades per la firma Faura Casas Auditors i Consultors i seran presentades pròxi-
mament per a la seva aprovació al Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

Presentem també el pressupost aprovat pel Patronat de la FUB per a l’exercici 2002-2003
el dia 24 de juliol de 2002.

El resultat d’aquest exercici ha millorat significativament, i s’ajusta molt a l’objectiu de
dèficit zero previst en el pressupost. L’acompliment del resultat previst es situa al 99,72%. El dèfi-
cit d’explotació ha passat dels 308.000 euros (51 milions de pessetes) del curs 2000-2001 als
41.800 euros (6,9 milions de pessetes) d’aquest exercici 2001-2002. Aquest fet el podem explicar
per un major control de les despeses realitzades, i també per l’augment en el capítol de les subven-
cions a l’explotació, especialment la que es deriva de la signatura del Contracte Programa amb el
DURSI el dia 14 de març de 2002.

Pel que fa al Balanç de Situació a 30 de juny de 2002, cal fer tres observacions impor-
tants. La primera, i que es deriva del comentari anterior, és que el dèficit de l’exercici no ha provo-
cat cap endeutament addicional. La segona és que la subvenció al capital, atorgada pel DURSI en
el mateix marc del Contracte Programa, ha permès compensar pràcticament totes les pèrdues acu-
mulades dels exercicis anteriors. La tercera observació és que els Fons Propis han tingut un aug-
ment molt important per la cessió d’ús de l’edifici de la Torre dels Frares, per part de l’Ajuntament
Vic.

En resum, les dades que es presenten reflecteixen una clara millora de la situació econò-
mica respecte a l’exercici anterior.

ANTONI UIX i GÜELL

Gerent
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Balanç de situació

PASSIU 30/6/01 30/6/02 Variació % var.

PASSIU NO EXIGIBLE 6.735.658,63 17.518.584,25 10.782.925,62 160,09%

FONS PROPIS 2.770.807,01 11.831.581,70 9.060.774,69 327,01%

SUBVENCIONS DE CAPITAL 3.964.851,62 5.687.002,55 1.722.150,93 43,44%

PASSIU EXIGIBLE 11.053.186,63 12.466.625,26 1.413.438,63 12,79%

CREDITORS A LLARG TERMINI 6.499.495,70 7.539.648,79 1.040.153,09 16,00%

CREDITORS A CURT TERMINI 4.553.690,93 4.926.976,47 373.285,54 8,20%

Amb entitats de cr? dit 1.416.556,78 1.648.676,77 232.119,99 16,39%

Amb empreses del grup 181.524,27 156.604,23 -24.920,04 -13,73%

Creditors comercials 1.226.718,47 1.370.464,22 143.745,75 11,72%

Amb Administracions pB bliques i 1.352.535,14 1.292.786,77 -59.748,37 -4,42%

altres deutes no comercials

Ingressos avançats 376.356,27 458.444,48 82.088,21 21,81%

TOTAL PASSIU 17.788.845,26 29.985.209,51 12.196.364,25 68,56%

ACTIU 30/6/01 30/6/02 Variació % var.

IMMOBILITZAT 15.048.811,08 26.364.096,32 11.315.285,24 75,19%

Despeses d´establiment 953.377,00 814.426,98 -138.950,02 -14,57%

Immobilit< at immaterial 2.018.557,43 11.372.112,59 9.353.555,16 463,38%

Immobilit< at material 12.776.641,77 13.740.641,48 963.999,71 7,55%

Amortit< acions acumulades -3.890.585,17 -4.321.837,10 -431.251,93 11,08%

Immobilit< acions financeres 3.190.820,05 4.758.752,37 1.567.932,32 49,14%

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIV. EX. 25.546,93 19.000,72 -6.546,21 -25,62%

ACTIU CIRCULANT 2.714.487,25 3.602.112,47 887.625,22 32,70%

E; ist? ncies 35.142,98 32.791,55 -2.351,43 -6,69%

Deutors 1.751.653,99 2.054.422,90 302.768,91 17,28%

Inversions financeres temporals 303.520,36 392.084,68 88.564,32 29,18%

Tresoreria 300.222,45 764.091,74 463.869,29 154,51%

Despeses avançades 323.947,47 358.721,60 34.774,13 10,73%

TOTAL ACTIU 17.788.845,26 29.985.209,51 12.196.364,25 68,56%





Premis i distincions

FACULTATD’EDUCACIÓ

El 19 d’abril de 2002, el regidor d’Esports Jaume Puig en nom de l’Ajuntament de Vic va
concedir a la Facultat d’Educació de la UVic una menció especial de reconeixement pel fet d’haver
implantat la Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i per l’impuls que això sig-
nifica per a l’esport a la ciutat. L’acte va tenir lloc a la Sala Vila d’Abadal de l’edifici el Sucre. Va re-
collir el premi Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Premis concedits

Convocatòria del II Premi EUCS a la Promoció de la Salut que té com a objectiu premiar
els millors treballs o materials divulgatius inèdits relacionats amb la promoció i l’educació per la sa-
lut de la població. Va estar adreçat als estudiants matriculats en els diversos ensenyaments que s’im-
parteixen a l’EUCS.

El lliurament del premi va tenir lloc el dia 8 de maig de 2002, en el marc dels actes de la
Diada d’Infermeria que organitza l’Escola. Els treballs van estar exposats a la Universitat de Vic du-
rant la setmana del 8 al 13 de maig de 2002.

L’edició d’enguany va adjudicar el premi a Erika Colomer, estudiant de primer curs d’In-
fermeria i autora del treball titulat «Qui menja sopes se les pensa totes».

El jurat estava format per: Lourdes Albiac, professora del Departament de Salut Comu-
nitària i Salut Mental de l’EUCS; Eulàlia Guix, responsable de Docència de l’Hospital General de
Granollers; Miquel Tuneu, responsable del Servei de Publicacions de la UVic, i Marc Vidal, profes-
sor del Departament de Fisioteràpia de l’UCS.

Premis rebuts

— Cristina Iglesias, Amaia Goitia, Amaia Redondo, Carlos Prieto, Patricia Jiménez i Mi-
reia Roca, estudiants de segon curs de la diplomatura de Teràpia Ocupacional van rebre el premi al
millor pòster presentat al II Congreso de Estudiantes de Terapia Ocupacional, organizat a la Univesi-
dade da Coruña i realizat els dies 2, 3 i 4 de novembre de 2001 a A Coruña.

— Un grup d’estudiants de l’assignatura optativa Educació per a la Salut de la diplomatura
d’Infermeria van rebre el Premi Jaume Aiguader i Miró 2002, de divulgació i educació sanitàries pel
treball «Experiència de difusió de missatges d’educació sanitària a través d’alguns mitjans de comu-
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nicació de Catalunya (2001)». La recepció del premi va tenir lloc el dia 28 de maig al Paranimf de
la Universitat de Barcelona, de mans del president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cata-
lunya i Balears, Sr. J. Ramis Coris.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Premis concedits

VI Premi de Traducció Andreu Febrer
La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Interpretació convoca la sisena edició del

Premi de Traducció Andreu Febrer. A aquest premi poden presentar-hi traduccions al català o al
castellà tots els alumnes matriculats a segon cicle o equivalent de qualsevol Facultat de Traducció i
Interpretació.Aquesta convocatòria proposa traduccions sobre temes relacionats amb antropologia
i estudis culturals. El comitè organitzadior el formen els professors Marcos Cánovas, Teresa Julio i
Marta Recuenco, i el jurat el componen Dolors Moreno, Ronald Puppo, Oriol Sánchez i Àngel
Tortadès. Premiats: Montserrat Rusiñol i Costa, premi de traducció al català per l’article «Masculi-
nitat i xenofòbia: la identitat de la denominació», de Georg Tillner; Montserrat Solé i Serra, accès-
sit de traducció al català per l’article «Cap a la intimitat de la dona», de Javier Díez i Cecilia Merca-
dal; Juan Carlos Pérez Orihuela, premi de traducció a l’espanyol per l’article «La globalización de la
música», i Pilar Asarta Borgoñó, accèssit de traducció a l’espanyol per l’article «Mi cultura me obli-
gó», de Bonnie Honig. Es lliurà el veredicte el dia 30 de maig de 2002.

Segon Concurs de Traducció per a estudiants de Batxillerat
Es convoca, per internet, el Segon Concurs de Traducció per a Estudiants de Batxillerat.

L’organització d’aquest premi va càrrec del professor Richard Samson. Meritxell Pueyo Sotos, de
l’IES Nicolau Copèrnic de Terrassa, guanya l’accèssit del concurs. Del febrer al juliol de 2002.

LLIURAMENTDELS PREMIS DE RECERCA

Premis de Recerca Universitat de Vic per a estudiants de Batxillerat

L’onze de juny va tenir lloc, a l’Aula Magna de la Torre dels Frares, l’acte de lliurament
dels Premis de Recerca Universitat de Vic per a estudiants de Batxillerat. Aquest premi el convoca
anualment la Universitat de Vic des del curs 1998-99, i és el més antic d’aquestes característiques
de tots els que convoquen les universitats catalanes. Aquest any es van rebre obres procedents d’es-
coles i instituts de totes les comarques catalanes a les quals està obert el premi: la Selva, el Bages, el
Vallès Oriental, l’Alt i el Baix Empordà, el Berguedà, l’Alt Urgell, el Pla de l’Estany, la Garrotxa,
Osona, l’Anoia, la Cerdanya, el Ripollès i el Solsonès. També van concursar tres centres de les Illes
Balears; en total, 73 instituts o escoles, i 222 treballs.
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A l’àrea de Tecnologia hi van concursar 50 obres. El jurat estava format pels professors
Malu Calle, Kim Pla, Teresa Piqué, Josep Prat, Moisès Serra, Toni Surinyach, Joan Vancells, Car-
me Vernis, Jordi Viver, i la coordinadora va ser la Dolors Anton. Es va concedir el primer premi a
«Qualitat del riu Ter», de Valentí Vildaña Tubau de l’IES Antoni Pous i Argila de Manlleu, i el se-
gon premi a «Cèl˙lula de fabricació flexible: classificadora de peces», de Xavier Sala i Pol Morral de
l’IES El Pedró de l’Escala.

A la modalitat d’Arts i Educació hi van concursar 26 treballs. Els professors del jurat van
ser Joan Arumí, Providència Daufí, José L. López, Miquel Pérez, Gil Pla, Dolors Rusiñol, Lluís So-
lé i Arnau Vernis, i es van concedir quatre primers premis ex-aequo a «Zèbiâh (col·lecció de disseny
d’indumentària)» d’Anna Vila de l’Escola d’Art Junyent i Subirà de Vic; «Procés i realització de les
il˙lustracions d’un conte», de Gibet Ramon de l’Escola d’Art Junyent i Subirà de Vic; «Els sistemes
d’afinació. L’afinació de l’escala musical a través de la història i la seva relació amb l’univers», de
Natàlia Carbòzea de l’IES Pere Borrell de Puigcerdà i «Influència de les bandes sonores en l’espec-
tador», de Núria Saiz Brotons i Marta Domínguez Ruiz de l’Escola Pia de Granollers.

A l’àrea d’Humanitats hi van concursar 40 treballs. Els membres del jurat van ser Marcos
Cànovas, Sergi Domínguez, Eva Espasa, Ronald Puppo i Anna Venancio. Es van concedir quatre
primers premis ex-aequo als treballs «Narcisa Freixas (1859-1926). Biografia crítica», de Marta
García Molsos de l’IES Manuel Blancafort de La Garriga; «Aproximació a Oriflama (1967-1973).
Una revista catalana sota el franquisme», de Núria Codina Solà del Col˙legi Sant Miquel dels Sants
de Vic; «L’argot del pagès», de Marc Garriga Solanas de l’IES Montsoriu d’Arbúcies i «El fenomen
Harry Potter», de Belem Barnaus Méndez de l’IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada.

A l’àrea de Ciències Socials hi van participar 52 treballs. Els membres del jurat van ser Jo-
sep Gallart, Fina Guix, Xavier Vicente, Joan Carles Martori, Jesús Vinyas, Carme Portet, Ramon
Fabre i Enric Casulleras i es van concedir quatre primers premis ex-aequo a «Un cop d’ull a l’arqui-
tectura a Berga en el trànsit del segle XIX al XX», d’Anna E. Puig Rodríguez de l’IES Guillem de
Berguedà de Berga; «Creació d’una empresa Pub Musical ODIN, S.L.», de David Parcerisas Gá-
mez i Jordi Pujolà Ros de l’Escola Pia de Granollers; «Contaminació acústica a Solsona», de Gerard
Barniol Coll de l’IES Francesc Ribalta de Solsona i «Les diferents cares d’ETA», de Jordi Vila Pairó
de l’IES La Garrotxa d’Olot.

Finalment, a l’àrea de Ciències Experimentals, es van presentar 54 treballs. Els professors
que integraven el jurat eren Fina Danés, Esperanza Dudet, Judith Rossinyol, Josep Santacreu, Sal-
vador Simó, Marta Solà i Àngel Torres, i es va concedir el primer premi a «Quatre anys amb els
ocells», de Ramon Muns Vila del Col˙legi La Salle de Manlleu, i dos segons premis ex-aequo a
«Gourmets nocturs», de Mireia Vilà i Maria De Mas de l’IES Jaume Callís de Vic i «Estudi de la ic-
tiofauna de la Cala Giverola: zona infralitoral», de Marta Trulls López del Col·legi Escorial de Vic.

En la lectura del veredicte, el secretari del tribunal va manifestar la seva satisfacció per la
qualitat dels treballs rebuts. Cal remarcar que cada escola o institut només pdia enviar cinc treballs,
i no més de tres dins de cada modalitat, fet que posava el llistó molt alt per a tots els concursants.
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Relacions Internacionals i Programes de Cooperació

PRESENTACIÓ

Les Relacions Internacionals de la Universitat de Vic han tornat a fer un pas endavant amb
la nova creació de l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI).

Aquest era un dels objectius que s’havia marcat durant el I Debat de Relacions Internacio-
nals que es va celebrar el mes de novembre de 2001. La creació de l’ORI ha de permetre que les re-
lacions internacionals no es limitin només a l’intercanvi bilateral d’estudiants amb universitats es-
trangeres, sinó que puguin prendre una dimensió molt més àmplia per a la institució: l’intercanvi
de professorat, el desenvolupament de projectes de recerca internacional, el desenvolupament de
programes d’estudi comuns amb universitats estrangeres, la integració d’estudiants estrangers que
escullin la Universitat de Vic per a realitzar tota la seva carrera, etc.

Tot això en el context d’un mercat de treball cada vegada més global que demana als profes-
sionals capacitat per actuar amb mentalitat i en mercats internacionals. Les universitats, al seu
torn, es troben en un context cada vegada més competititu en el qual necessiten posicionar-se amb
uns diferencials de qualitat d’ensenyament i de serveis clars; entre aquests diferencials, les relacions
internacionals han esdevingut un punt de referència.

LES TASQUES DE L’OFICINADE RELACIONS INTERNACIONALS

Les tasques genèriques que porta a terme l’ORI són les següents:
— Gestió del Contracte institucional per al programa Socrates-Erasmus de la Universitat

de Vic amb la Comissió Europea.
— Informació de les convocatòries de la resta de programes europeus en els quals la Uni-

versitat de Vic pot participar. Impuls i recolzament per a la presentació de sol·licituds.
— Tasques de suport i coordinació de la mobilitat d’estudiants i professors de Vic cap a

universitats estrangeres
— Tasques de suport i coordinació de la mobilitat d’estudiants i professors estrangers cap

a la Universitat Vic
—Organització de jornades
— Impuls d’altres projectes internacionals

Els projectes més importants que l’ORI ha engegat durant aquest curs han estat els següents:
— Renovació i homogeneïtzació de la web de relacions internacionals.
— Renovació i homogeneïtzació de tots els materials informatius d’intercanvi d’estu-

diants Erasmus i EC/US.
— Participació en l’elaboració del nou tríptic trilingüe de la UVic.
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—Definició d’un projecte de base de dades de mobilitat internacional que integri tots els
programes de mobilitat de la UVic (tant d’alumnes com de professors).

— Desenvolupament d’un nou projecte de benvinguda i integració dels estudiants Eras-
mus i EC/US conjuntament amb un grup de quatre estudiants de Publicitat i Relacions Públiques.

— Creació d’un grup d’estudiants mentor que s’impliquin en el desenvolupament del
projecte de benvinguda a partir del mes de juny de 2002.

— Enquestes sobre el coneixement que els estudiants de la UVic tenen de la mobilitat in-
ternacional i les seves preferències.

— Enquestes de valoració de l’estada a l’estranger dels estudiants de la UVic.
— Enquestes de valoració de l’estada a la UVic dels estudiants estrangers.
— Preparació de materials que ajudin a la integració cultural dels estudiants estrangers a

la UVic i dels estudiants de la UVic a l’estranger.

JORNADA INTERNACIONAL

El 9 de maig es va celebrar la IV Jornada Internacional «Volta el Món amb la UVic»,
adreçada a tots els membres de la comunitat universitària interessats en la mobilitat internacional.
Durant l’acte es van presentar dos tipus de programes:

— Els programes de d’estudi i mobilitat de la UVic: DRAC, SÈNECA, AECI, SÒCRA-
TES, EC/US i les possibilitats de mobilitat que ofereix cada centre de la UVic. En les presentacions
van intervenir tant els responsables dels diferents programes com alguns dels estudiants que n’han
format part.

— Els programes de treball a l’estranger amb la col·laboració del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya, del COPCA i de l’agència Travel Work.

DADES DELS PROGRAMES DEMOBILITAT GENERALS DE LA UVIC

Programa SOCRATES/ERASMUS. Mobilitat d’estudiants i professors

Estudiants de la UVic a l’estranger. Curs 2001-2002

FCHTD FEC EPS BAU Total
Alemanya 5 1 1 7
França 1 1 4 6
Hongria 2 2
Països Baixos 6 6
Portugal 2 2
Regne Unit 3 13 4 20
Total 9 21 7 6 43



Estudiants estrangers a la UVic. Curs 2001-2002

FCHTD FEC EPS BAU Total
Alemanya 1 5 6
França 8 8
Hongria 5 5
Països Baixos 8 8
Portugal 2 2
Regne Unit 5 4 1 10
Suïssa 1 1
Total 6 28 5 1 40

Professors de la UVic a l’estranger. Curs 2001-2002

País de destí FCHTD FEC EPS Total
Alemanya 2 2
Finlàndia 1 1
França 2 1 3
Hongria 1 1
Itàlia 1 1
Portugal 1 1
Regne Unit 2 1 3
Total 5 5 2 12

Professors estrangers a la UVic. Curs 2001-2002

País de destí FCHTD FEC EPS Total
Alemanya 2 2 4
França 2 1 3
Hongria 1 1
Països Baixos 1 1
Regne Unit 3 3
Suïssa 1 1
Total 2 9 2 13
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Programa de Cooperació Interuniversitària (en el marc de l’AECI). Mobilitat d’estudiants i professors

Professors de la UVic a l’estranger. Juliol 2001-Juliol 2002

FCHTD FE FEC EPS EUCS Total
0 1 5 2 1 9

Professors estrangers a la UVic

FCHTD FE FEC EPS EUCS Total
0 0 5 0 0 5

FACULTATD’EDUCACIÓ

Intercanvi amb el Goldsmiths College de la Universitat de Londres

Des del Departament de Filologia, especialitat de Llengua Estrangera, s’ha organitzat per
vuitè any consecutiu un programa d’intercanvi de pràctiques amb el Goldsmiths College de la Uni-
versitat de Londres, del 14 al 26 de gener de 2002 a Londres, i del 22 d’abril al 4 de maig de 2002 a
Vic. Hi han participat els estudiants següents: per part catalana, Joan Bover, Montse Sánchez, Nú-
ria Boya i Meritxell Costa, estudiants de tercer curs de Llengua Estrangera, Cristina Birosta, Anna
Galvany i Cristina Oliver, estudiants de tercer curs d’Educació Infantil, Layla Pajuelo de segon curs
d’Educació Infantil i Anna Quera de 2n d’Educació Primària. Per part britànica, Jane Chandler,
Anna Effrim Botchey, Shoma Khundu, Jo Reeves, Philippa Smith, Victoria Smith, Sally Woods i
Rachel Wright. Les professores Marta Corominas i Anna Vallbona van acompanyar els alumnes de
la Universitat de Vic durant la seva estada a Londres i juntament amb la professora Núria Medina
van organitzar l’estada dels alumnes anglesos a Vic. Per part britànica van participar en aquest in-
tercanvi les professores Barbara Allebone i Celia Macey.

Les escoles catalanes on els estudiants anglesos han dut a terme les seves pràctiques han
estat: CEIP Andersen de Vic, CEIP Guillem de Montrodon-St. Miquel de Vic, Sagrats Cors de
Sant Hipòlit de Voltregà, CEIP Sentfores-La Guixa, Escola Casals-Gràcia de Manlleu, CEIP El
Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer, CEIP la Montjoia de Sant Bartomeu del Grau i CEIP
JoanMiró de Barcelona.

Les conferències impartides al Goldsmiths van tractar els temes següents: sistema educa-
tiu a la Gran Bretanya, l’aprenentatge de llengües al Regne Unit i l’aprenentatge de la lectoescrip-
tura al Regne Unit.

Les conferències impartides a la Universitat de Vic van tractar els temes següents: El siste-
ma educatiu a Catalunya, la situació lingüística de Catalunya, l’aprenentatge de la llengua anglesa a
Catalunya, l’aprenentatge de la lectoescriptura a Catalunya i història i present de Catalunya.
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Projecte de cooperació al Nepal

La professora Marta Corominas ha iniciat —conjuntament amb representants de la Uni-
versitat de Londres— els treballs previs per a endegar un projecte de cooperació dins el marc del
programa de la comunitat europea Asia-Link (Area of Curriculum Development) amb el Golds-
miths College de Londres i la Tribhuvan University del Nepal. L’objectiu és promoure la formació
de mestres en aquest país asiàtic.

Projecte amb Guatemala

Carrillo, I. i Carbonell, J.: Coordinació del Projecte de Cooperació Educativa sobre
Drets Humans per al desenvolupament d’activitats de formació i pràctiques a Guatemala. El curs
2001-2002 han participat en el projecte 18 estudiants (6 estudiants de 3r d’Educació Social; 2 es-
tudiants de tercer d’Educació Primària; 5 estudiants de tercer d’Educació Infantil; i 5 estudiants de
3r d’Educació Especial) que durant els mesos de gener-febrer de 2002 han realitzat les seves pràcti-
ques en la Comunidad Maya 9 de Enero i la Comunidad El Tesoro Nueva Esperanza (Patulul,
Guatemala). Ha tutoritzat les pràctiques la professora Isabel Carrillo.

Projecte de cooperació amb el Marroc

Participació en la coordinació del Seminari de Cooperació amb el Marroc pels estudiants
de 3r curs d’Educació Social. Núria Simó, Joan Vera, Miquel Casanovas, Pere Pujolàs. Estada amb
5 estudiants de 3r curs d’Educació Social a Nador, Fes i Meknes en el marc del projecte de coopera-
ció amb el Marroc (Projecte d’agermanament dels pobles d’Osona Nord amb la regió de Nador).
Del 5 al 16 de febrer de 2002. Miquel Casanovas i Núria Simó.

Intercanvi amb Clermont Ferrand

Del 5 al 9 de març, visita d’un grup d’alumnes de 3r d’Educació Especial de la nostra Fa-
cultat a l’IUFM de Clermont Ferrand (França), en el marc de l’intercanvi efectuat entre alumnes
d’ambdues institucions.

Del 25 al 29 de març, recepció d’un grup d’alumnes de l’IUFM de Clermont Ferrand i vi-
sites programades per diferents escoles i Serveis Educatius de Catalunya.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

— Durant el primer quadrimestre del curs va visitar l’EUCS una delegació de l’Escola de
Fisioteràpia i de Teràpia Ocupacional de la Universitat d’Odense (Dinamarca) en el marc de les
reunions preliminars per tal d’establir un conveni de col·laboració i d’intercanvi de professors i
d’estudiants d’aquestes disciplines entre les dues institucions.
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— Una delegació de professors de l’EUCS va visitar la Caledonian University de Glas-
gow, on es van entrevistar amb professors dels departaments d’Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia
Ocupacional i Nutrició Humana i Dietètica en el marc de les reunions preliminars per establir un
conveni de col·laboració i d’intercanvi de professors i d’estudiants d’aquestes disciplines entre les
dues institucions.

— D’acord amb el conveni de col·laboració amb l’Escola d’Infermeria de la Universitat
d’Andorra, enguany s’han acollit cinc estudiants d’Infermeria matriculats en aquests centre, els
quals han dut a terme un període de pràctiques clíniques en Centres d’Atenció Primària de la co-
marca d’Osona, tutoritzats per professors de l’EUCS.

— La professora Núria Obradors i Aranda va visitar la Universitat de Tennessee a Knox-
ville (EUA) amb la finalitat d’establir contactes amb el departament de Nutrició Humana i Dietè-
tica per a futures col·laboracions entre l’esmentada universitat i la Universitat de Vic.

— Enguany, un total de 21 estudiants matriculats en els diversos ensenyaments de
l’EUCS s’han acollit als programes de pràctiques a l’estranger organitzats pel centre en virtut dels
convenis internacionals signats amb institucions universitàries i/o sanitàries de França, Regne
Unit, Andorra i Guatemala.

FACULTATD’EMPRESA I COMUNICACIÓ

El programa DEGI

Com a membre de la Comissió Paritària (òrgan decisori) del Diploma Europeu de Gestió
Internacional (DEGI) la Facultat d’Empresa i Comunicació va participar en la reunió celebrada a
la University of Teesside (Anglaterra) durant el mes de març de 2002.

En la reunió es van tractar qüestions relacionades amb la flexibilització del programa d’es-
tudis, la possible incorporació de nous membres, la construcció d’una pàgina web informativa i
promocional i l’organització de la cerimònia d’entrega de diplomes que tindrà lloc el mes de no-
vembre de 2002 a Valenciennes i a la qual seran convidades les últimes tres promocions d’estu-
diants que han participat en el programa. Durant la reunió es va elegir la responsable de Relacions
Internacionals de la FEC, Noemí Morral, com a nova presidenta de la xarxa per a un període de 2
anys.

El programa IBSEN

Com a membre de la xarxa internacional IBSEN, la FEC va participar en la reunió de la
xarxa que es va celebrar a la École Supérieure de Saint Etienne durant el mes de març de 2002. Du-
rant les sessions de treball es va fer una anàlisi dels plans d’estudis de les diverses universitats i es
van definir les línies directrius del programa per a l’any vinent.



El programa EC/US

Durant el curs 2001-2002 la FEC ha entrat a formar part d’una nova xarxa internacional
en el marc dels programes de cooperació entre Europa i els EUA (programes EC/US). La xarxa està
formada per quatre universitats europees i quatre d’americanes i té per objectiu promoure les capa-
citats lingüístiques i interculturals dels estudiants de les carreres de l’àmbit d’empresa. La incorpo-
ració de la FEC en aquesta xarxa permetrà l’intercanvi bilateral d’estudiants cap a universitats ame-
ricanes i la realització de projectes conjunts d’investigació en l’àmbit de l’ensenyament de llegües
estrangeres i de cultura internacional en els negocis.

La xarxa es va reunir durant el mes de desembre a Munster, en el marc de la Conferència
Transatlànitca d’Educació, i durant el mes d’abril a la Nicholls State University (Louisiana).

Les universitats de la nova xarxa són:
Ecole Supérieure de Commerce de Saint Etienne, França
Luton Business School, Luton, Anglaterra
Hame University, Hame, Finlàndia
Nicholls State University, Thibodeaux, Louisiana
University of Central Arkansas, Conway, Arkansas
University of Tennessee, Knoxville, Tennessee
Florida International University, Miami, Florida

Assignatures impartides en anglès

La FEC ha fet un pas endavant en la internacionalització dels seus estudis, i durant aquest
curs acadèmic ha impartit dues assignatures en anglès: International Business Culture i Internatio-
nal Marketing.

La impartició d’aquestes dues assignatures ha permès integrar un elevat nombre de profes-
sors d’universitats estrangeres a la dinàmica de la facultat; concretament han participat en aquestes
dues assignatures 8 professors estrangers.

Visites institucionals

El president de la University of West Florida (UWF), Mr. Morris L. Marx, i el director del
Centre de Recerca Empresarial i Desenvolupament Econòmic de la mateixa universitat, Mr. Rick
Harper, van visitar la FEC el dia 19 d’abril. Durant la seva visita es van entrevistar amb el rector de
la UVic, el Sr. Ricard Torrents, amb el degà de la FEC, amb el director de l’Àrea de Màrqueting i
Comunicació, amb la directora de l’Oficina de Relacions Internacionals, i amb els estudiants de la
FEC que l’any vinent volen anar a la UWF. Les diferents entrevistes van servir per consolidar les re-
lacions entre ambdues institucions i concretar nous projectes conjunts de cooperació.

El professor Mr. Behn, de la University of Tennessee, va visitar la FEC el dia 12 de juny.
Durant la seva visita es va entrevistar amb la responsable de Relacions Internacionals de la FEC,
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amb la responsable de Departament de Comptabilitat i Finances, amb l’equip de l’Àrea de Màr-
queting i amb l’equip d’Eumo Editorial.

Una representació de la Universitat de Jena va visitar la FEC i la FCHTD el dia 24 de maig
per concretar els detalls del conveni de col·laboració per a la realització conjunta dels estudis con-
duents al certificat d’especialització intercultural per a l’empresa.

Representants de la Universidad Bicentenaria de Aragua (Veneçuela), la Sra. Claudia Fuen-
mayor i la Sra. Almira Salazar, van visitar la FEC el dia 19 de juny. Durant la seva visita es van concre-
tar les possibilitats de cooperació entre les dues institucions en l’àmbit de l’intercanvi de professors.

Convenis de cooperació

La FEC i la FCHTD han signat un conveni de col·laboració amb el Departament de Co-
municació Intercultural al Món de l’Empresa (Fachbeeich für Interkulturelle Wirtschaftskommu-
nikation) de la Facultat de Lletres de la Universitat de Jena per a la realització conjunta dels estudis
conduents al certificat d’especialització en «mediació intercultural per a l’empresa».

La FEC ha signat un conveni de cooperació interuniversitària entre universitats espanyo-
les i universitats iberoamericanes per al desenvolupament d’activitats en l’àrea de les Ciències So-
cials, amb la creació de la Xarxa: YVYPORA. Els membres constituents de la Xarxa són:

La Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) (Brasil).
La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) (Argentina).
La Universidad Columbia del Paraguay (Paraguai).
La Universidad Autónoma del Estado de México (Mèxic).
La Universidad Austral de Chile (Xile)
La Universitat de Vic (UVic) (Espanya).
La Universitat de Girona (UdG) (Espanya).
La Universidad de Murcia (UM) (Espanya).

La nova universitat adherida a la Xarxa és:
Universidad de La Habana (Cuba).

Els objectius de la Xarxa YVYPORA són:
— El desenvolupament d’activitats de formació en règim de col·laboració en els diferents

cicles de la formació universitària (diplomatures, llicenciatures, doctorats), en la formació conti-
nuada dels titulats (postgraus, màsters), així com cursos de extensió universitària.

— Fomentar i fer possible el desenvolupament d’intercanvis de professors i estudiants.
— Facilitar la finalització d’estudis en altres universitats de la xarxa, així com les dobles

titulacions.
— Promoure la realització de les pràctiques acadèmiques en altres països tenint en comp-

te el valor afegit que aquesta experiència aporta.
— Desenvolupar projectes de recerca comuns, posant en contacte investigadors de dife-

rents universitats i cultures.
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—Contribuir a endegar projectes de desenvolupament econòmic, social i cultural.
— Promoure la transferència de tecnologia i les inversions econòmiques.

En el marc de la Xarxa YVYPORA s’ha creat el Grup de Recerca GRALL. Constituït per
investigadors de universitats de la Xarxa, té com a objectiu analitzar les accions i les polítiques ne-
cessàries per tal de propiciar un creixement econòmic capaç de promoure el desenvolupament
humà local, tant en els països iberoamericans com en els països europeus.

La FEC ha signat un conveni de cooperació amb el Instituto Iberoamericano de Estudios
Sociales (Mèxic) que permetrà intensificar els intercanvis científics, pedagògics i docents en les àre-
es de coneixement de les Ciències Socials entre ambdues institucions.

Detalls de la mobilitat internacional de la FEC

—Estudiants que han participat en alguna activitat de mobilitat

Estudiants out Estudiants in
Programa Socrates/Erasmus 2128
Xarxa IBSEN 40
PCI (juliol 01-juliol 02) 01
TOTAL 2529

— Professors que han participat en alguna activitat de mobilitat

Professors out Professors in
Programa Socrates/Erasmus 59
Xarxa IBSEN 00
PCI (juliol 01-juliol 02) 55
TOTAL 1014

— Professors de la FEC que han impartit classes en universitats estrangeres

Dins el programa Socrates-Erasmus:
— El professor Fernando G. Jaén a la Université de Franche Comté (França) el mes de

desembre de 2001.
— El professor Miquel Genís a la Univesité de Valenciennes (França) el mes de març de

2002.
— El professor Antoni Mora a la Universidade do Minho (Portugal) el mes de març de

2002.
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— La professora M. Àngels Pinyana a la Hame Polytechnic (Finlàndia) el mes d’abril de
2002.

— La professora Alejandra Aramayo a la University of Teesside (Regne Unit) el mes
d’agost de 2002.

Dins el programa PCI:
— Els professors Antoni Mora i Joan Bou a la UNaM (Argentina), a la Universidad Co-

lumbia (Paraguai), i a la UNIJUÍ (Brasil) el mes de juliol de 2001.
— El professor Josep Burgaya a la UNaM (Argentina), a la Universidad Columbia (Para-

guai) i a la UNIJUÍ (Brasil) el mes de novembre de 2001.
— Els professors Joan Bou i Noemí Morral a la Universidad de La Habana (Cuba) el mes

de febrer de 2002.

— Professors estrangers que han impartit classes a la FEC

Dins del programa Socrates-Erasmus
— El professor Bernd Kleinheier de la Facchochschule Bielefeld (Alemanya)
— El professor Rainer Lenz de la Facchochschule Bielefeld (Alemanya)
— El professor Laurent Oberlé de la Université de Franche Compte (França)
— La professora Betty Beeler de la ESC Saint Etienne (França)
— El professor Joseph Roevens de la HES-ISER Rotterdam (Països Baixos)
— La professora Jessica Santos de la University of Luton (Regne Unit)
— La professora Lourdes Melcion de la University of Surrey Roehampton (Regne Unit)
— La professora Julie Glover de la University of Teesside (Regne Unit)
— Els professors Mireille Troesch i Renné Rüttiman de la Zürcher Hochschule Wintert-

hur (Suïssa)

Dins del programa PCI:
— Els professors Fátima Sandoval (Universidad del Valle – Bolívia), Emilce Camarata

(UnaM – Argentina), Ivo Macagnan i Célia Atkinson (UNIJUÍ – Brasil), Shirley de Sánchez (Co-
lumbia – Paraguai), Hector Ayala (Universidad La Habana – Cuba).

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Mobilitat d’estudiants

Enguany l’Escola Politècnica Superior ha mantingut convenis Sòcrates-Erasmus amb
universitats dels següents països:

— França (Institut National Polytechnique de Grenoble)
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—Alemanya (Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg)
—Hongria (Gödöllö Agrartudomanyi Egyetem)

S’han signat nous convenis que entren en vigor el curs 2002-2003 amb els següents països:

— Alemanya (Fachhochschule Hannover, Fachhochschule Magdeburg- Stendal)
— Polònia (Uniwersytet Milolaja Kopernika w Toruniu)
— República Txeca (Západoceská Univerzita v Plzni)

Durant el primer semestre del curs 2002-2003 5 estudiants de Gödöllö han fet una esta-
da de 4 mesos a l’EPS. Dos estudiants d’Enginyeria Tècnica Agrícola (Iolanda Simó i Josa, i Jordi
Castellón i Egea) han fet estades de 4 mesos a Gödöllö per fer-hi els treballs de fi de carrera. Els es-
tudiants d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació Gerard Blanch i Bombardo, Alejandro Ursue-
guia Martín, Alejandro Cuartas Fernández i l’estudiant d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica Òscar
Raña i Pérez han fet estades a l’Institut National Polytechnique de Grenoble. L’estudiant d’Engin-
yeria Tècnica de Telecomunicació Jordi Ureña i Lara ha fet una estada a Nürnberg.

S’han impartit sessions informatives sobre els intercanvis Erasmus en cadascuna de les ca-
rreres de l’EPS. Aquesta sessió per als estudiants d’Enginyeria Tècnica Agrícola ha comptat amb la
presència de Iolanda Simó i Josa.

Mobilitat de professors

El Dr. Jordi Solé i Casals, professor titular del Departament d’Electrònica i Telecomuni-
cacions, ha fet una estada de docència a l’Institut National Polytechnique de Grenoble (França).
També ha estat convidat com a professor visitant pel mateix institut per dur a terme tasques d’in-
vestigació i docència.

El Dr. Christian Jutten, catedràtic de l’Institut National Polytechnique de Grenoble
(França), ha impartit el 18 i 19 d’abril de 2002 el seminari Introducció al processament d’imatge i so
amb mapes autoorganitzatius de Kohonen (SOFM), de 10 hores, per als estudiants d’Enginyeria Tèc-
nica en Telecomunicacions dins el marc de l’assignatura optativa d’Aplicacions del Processament
d’Imatge i So.

La Sra. Katalin Balázs, investigadora del Departament d’Economia Ambiental de l’Insti-
tut de Gestió Mediambiental de la Universitat Szent István de Gödöllö (Hongria), ha fet una esta-
da de recerca i docència a l’EPS de l’11 al 17 de juny i ha impartit una xerrada sobre aspectes
econòmics de l’agricultura a Hongria.

Beques AECI (Agència Espanyola de Cooperació Internacional)

La Dra. Montserrat Corbera i Subirana, professora titular del Departament d’Informàti-
ca i Matemàtica, ha fet una estada de tres setmanes de recerca i docència a la Universidad Autóno-
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ma Metropolitana Iztaplata (Mèxic) durant els mesos de setembre i octubre de 2001. El Dr. Vladi-
mir Zaiats, professor titular del mateix departament, ha fet una estada de dues setmanes de recerca
i docència a la Universidad de Santiago de Xile durant el mes d’agost de 2002. Durant aquesta visi-
ta a Xile ha impartit conferències i xerrades informatives a les universitats de Chile i de Las Améri-
cas (ambdues a Santiago de Chile) i ha fet una visita a la Universidad Técnica Federico Santa María
(Valparaíso).

El Dr. Sándor J. Zsarnóczai, col·laborador científic de l’Institut de l’Economia Agrícola i
Regional de la Universitat Szent István de Gödöllö (Hongria), ha fet una estada de recerca de tres
mesos (d’octubre a desembre de 2001) a l’EPS sobre el tema Agricultural co-operatives in Spain and
Hungary. Ha impartit, el 21 de novembre de 2001, una conferència The role of Hungarian agricul-
ture at the end of the 20th century per als estudiants i professors d’Enginyeria Tècnica Agrícola.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Mobilitat d’estudiants

Un total de 12 estudiants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documenta-
ció han estudiat a l’estranger en el marc dels acords Sòcrates/Erasmus:

— Gran Bretanya: Universitat de Cardiff (1 estudiant tot el curs, 2 estudiants un quadri-
mestre).

— Alemanya: Universitat de Colònia (4 estudiants tot el curs, 1 estudiant un quadrimes-
tre), Universitat de Bielfeld (1 estudiant un quadrimestre) i Universitat de Magdeburg (1 estudiant
tot el curs).

— França: Universitat de Rennes (1 estudiant tot el curs).
— Finlàndia: Universitat d’Hèlsinki (1 estudiant tot el curs).

Un total de 5 estudiants estrangers han estudiat a la Facultat en el marc dels acords Sòcra-
tes/Erasmus. Han vingut de les universitats següents:

— Alemanya: Universitat de Colònia (1 estudiant un quadrimestre).
—Gran Bretanya: Universitat de Cardiff (4 estudiants un quadrimestre).

Les Nacions Unides han tornat a donar la possibilitat als estudiants de quart d’interpreta-
ció de fer pràctiques, durant una setmana, a la seva seu de Viena. Aquest any hi han anat 20 estu-
diants entre els mesos de febrer i març, distribuïts en tres grups diferents.

Aquest curs per primera vegada cinc llicenciats/des recents de la nostra facultat han fet
una estada de quatre setmanes de pràctiques al Servei de Traducció de la Comissió Europea a Brus-
sel·les i Luxemburg. Hi han participat els llicenciats/es Jordi Batlle i Casas, Inés Beltri i Melià,
Ariadna Castillo i González, Bàrbara Thaïs Coll i Revuelta, i Marga López i Burgos, des del 5 fins
al 31 d’agost de 2002.

84 Relacions Internacionals i Programes de Cooperació



Programa d’intercanvi de professorat Sòcrates/Erasmus

— Joan-Isidre Badell: Universitat de Cardiff, del 22 al 26 d’abril.
— Lucrecia Keim i Maria González Davies: Universitat de Mainz-Gemersheim, del 22 al

26 d’abril.
— Víctor Obiols: Universitat de Bristol, del 20 al 24 de maig.
— Pilar Godayol: Universitat de Bari, del 20 al 24 de maig.
— En correspondència, i en el marc del mateix programa, s’ha rebut la visita del professor

Don Kiraly, de la Universitat de Mainz-Gemersheim, del 15 al 24 de maig.
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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 la signatura 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 aportar ex-
clusivament des de les aules.

Durant aquest curs hi ha hagut 68 estudiants de l’Escola Politècnica Superior que han
participat en programes de cooperació educativa. Aquests estudiants s’han dividit, per carreres, de
la següent manera:

E.T. Agrícola 20 E.T. Industrial 11
E.T. Telecomunicacions 11 E.T. Informàtica 17
C. i T. dels Aliments 6 E. en Organització Industrial 3

Aquests programes s’han concretat en 76 convenis signats amb 48 empreses, amb un total
de 40.101 hores de treball.

Aquestes xifres ens permeten elaborar dues ràtios importants: 1,58 convenis / empresa i
1’12 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, tan sols una pròrroga del primer amb el
mateix 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 profes-
sionals 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.

La relació d’empreses, professionals i institucions que han signat Convenis de Coopera-
ció Educativa durant el curs 2001-02 és la següent:

Aicom Automàtica
Ajuntament de Salt
Associació Catalana de Noves Tecnologies
Avialec
BICC General Cable
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Bigatec
Caixa d’Estalvis de Manlleu
Consorci de Turisme d’Osona
Control Modular
Cristal Ibérica Consulting
Cristina Costa Expósito
Diemen
DM Electrònica
Egavic
Elausa
Embotits Espina
Enargo
Endesa Generación
Enginyeria i Aplicacions de Control
Fundación Universitaria Iberoamericana
Gabarró Hermanos
Gabinet d’Enginyeria Canudas
Girbau, Oficina Tècnica
Girbau
Grupo Seidor
Ibermática

Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma
Informàtica Codina
J. Pla Sirvent
Jacint Selva Icart
JCM Tecnologies
Laboratoris Bautec
Mangra
Mazel Ingenieros
Net Porc XXI
Oficina Tècnica d’Enginyeria Santi Altimiras
Palau i Fills
Pinsos Sant Antoni
Ramon Sitjà Font
Rovasi
Sistemes d’Organització
Speed Com
Transports de Barcelona
Universitat Oberta de Catalunya
Vem de Tapas Metálicas
Vilar & Riba
World Trade Area

De les empreses esmentades, més d’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 seu treball de final de carrera.



FACULTATD’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Empreses amb les quals s’han signat Convenis de Cooperació Educativa durant el curs.

Ciències Empresarials............................................68
Turisme ................................................................31
Administració i Direcció d’Empreses .....................25

1 Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 1 Lidor
2 Ajuntament de Roses 1 Hotel Muntanya
1 Ati - Markefin S.L 1 Viatges el Corte Inglés
1 Alcor Hotels 1 Serveis Educatius, culturals i
2 Avialec d’Aventura (Anigami SCCL)
1 Assaporc 1 Patel S.A.
1 ASS- Fis, S.L 1 Viatges Halcon
1 Adecco, S.A 4 La Piara S.A.
1 Auditoria Alemany 1 Institut AYM
1 Barceló Gestió Hotelera 1 Nytech Systems, S.L
4 Bankinter 1 Sofiplast
2 Banco Zaragozano 1 Winterthur
1 Consorci Ripollès Desenvolupament 1 Philips Iberica
1 Consorci Prom. Turística Vall Sau-Collsacabra 1 Sevicios Genéticos Porcinos
2 Consorci de Turisme d’Osona 1 Maderas Carso
1 Càmpig Lluçanès S.A. 1 Mares &Gol
1 Cambra de Comerç de Barcelona 2 Ramafra Grup
4 Commerzbank, AG 1 Trans -Barcons
1 CaixaManresa 1 Taberdis S.L.
24 Caixa deManlleu 1 Magic l’Expresso
1 Club Tennis Vic 2 Noge
1 Codifis Hispania 1 Zanini Racing
1 Castimon S.L 1 Puma AG
1 Discongel S.A 1 Proquimia S.A
1 Eurobloc Cerdanya 1 Telesistemes de Seguretat
2 Frigorífics Ferrer S.A 1 Publicitat Nogué i Cia
1 Fusteria Collsacabra 1 Osona Projectes S.L
4 Girbau S.A. 1 ZNN S.L.
2 Gepork 1 MolíMuntada
2 Gestiomat 2 Vilar i Riba
2 ViatgesMon Express 1 Institut de Promoció Econòmica
1 Viatges Iberia de Vic (IMPEVIC)
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5 Viatges Alemany 1 Josenoe, S.L.
2 Hotel Ciutat de Vic (NH hotels Vic) 1 Servicomput S.A
1 Hotel Ciutat de Granollers 1 Viatges Campulié
1 Racc Viatges S.A 1 Viatges Eurovacances
1 Ultramar Express

Altres convenis

— S’ha signat, conjuntament amb l’àrea de Formació Continuada, un Conveni de
Col·laboració amb l’empresa Enredando.com, per a l’acreditació per part de la Universitat de Vic
de la 3ª edició del «Màster en Comunicació Digital», organitzat per En.re.dan.do.com. Març de
2002.

— S’ha signat un Conveni de Col·laboració amb el Col·legi Professional de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya, per a la realització conjunta d’activitats i suport mutu entre
ambdues entitats. Juny 2002.

— S’ha signat un Conveni de Col·laboració amb l’empresa Juvé, Gavarra, Bech i Rovira
Assessors.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació

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

Als 13 convenis de pràctiques amb diferents centres signats el curs passat, en el present se
n’hi han sumat cinc més. Els estudiants han fet les pràctiques en centres de documentació, portals
d’Internet, biblioteques especialitzades, biblioteques universitàries, biblioteques públiques i arxius
històrics. En concret, al llarg del curs 2001-2002, els nostres estudiants han fet la part pràctica de
l’assignatura Pràcticum en els centres següents:

- Infonomia (empresa de documentació)
- Centre de documentació del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya
- Arxiu històric municipal de Barcelona
- Biblioteca de Catalunya
- Servei de biblioteques de la Universitat de Girona
- Servei de biblioteques de la Universitat Oberta de Catalunya
- Biblioteca pública Dos Rius de Torelló
- Biblioteca pública Vapor Vell de Barcelona
- Servei de biblioteques de la Universitat de Vic
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Altres Convenis de Cooperació Educativa

Del 15 de setembre de 2001 al 15 de setembre de 2002, catorze estudiants de la Diplo-
matura de Biblioteconomia i Documentació s’han acollit a convenis de cooperació educativa, inde-
pendentment dels crèdits de pràctiques que porten a terme durant el tercer curs d’aquesta titulació.
Aquestes són les empreses on han treballat:

- Ajuntament de Torredembarra
- CEAB-CSIC
- CEIP Vall del Ges
- Chequeo Gestión y Planificación Legal SL
- Col·legi d’Aparelladors de Lleida
- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
- Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

- Costa Llibreter
- Escola d’Art d’Olot
- OAMCentre Cultural de Sant Cugat
- Planificación Jurídica
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Zero Factory SL

Igualment, durant el mateix període, tretze estudiants de Traducció i Interpretació han
fet pràctiques a les empreses següents:

- Ajuntament de Roses
- Debat Traductors
- Josep Peñarroja
- Madison Language School

- Media Carlton
- Mobel Linea SL
- Ricom España
- Studio 80 Vic, SL

- Textil Vidal Plus
- Wall Street Institute

Visites realitzades amb estudiants

—Biblioteca del Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO-CONC. Tercer curs de
Biblioteconomia i Documentació. Professora acompanyant: Anna Venancio. Barcelona, 27 de no-
vembre de 2001.

— Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon
Llull. Tercer curs de Biblioteconomia i Documentació. Professora acompanyant: Anna Venancio.
Barcelona, 27 de novembre de 2001.

—Mediateca de l’Escola Pia. Estudiants de l’assignatura Biblioteques públiques i bibliote-
ques escolars, de tercer curs de Biblioteconomia i Documentació. Professor acompanyant: Joan-Isi-
dre Badell. Granollers, 10 de desembre de 2001.

— Biblioteca Can Butjosa. Estudiants de l’assignatura Biblioteques públiques i bibliote-
ques escolars, de tercer curs de Biblioteconomia i Documentació. Parets del Vallès. Professor acom-
panyant: Joan-Isidre Badell. 12 de desembre de 2001.
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— Biblioteca Tecla Sala. Estudiants de l’assignatura Gestió de recursos en unitats d’infor-
mació, de tercer curs de Biblioteconomia i Documentació. L’Hospitalet de Llobregat. Professora
acompanyant: Laia Moñino Balaguer. 21 de desembre de 2001.

— Biblioteca de l’Abadia de Montserrat. Tercer curs de Biblioteconomia i Documenta-
ció. Professora acompanyant: Anna Venancio. Montserrat, 18 de gener de 2002.

— Biblioteca de Catalunya: història, sala de referència i reserva i dipòsit legal. Primer i se-
gon cursos de Biblioteconomia i Documentació. Professor acompanyant: Alfons Codina. Barcelo-
na, 23 de març 2002.

— Hemeroteca Municipal L’Ardiaca (Institut Municipal d’Història). Segon curs de Bi-
blioteconomia i Documentació. Professora acompanyant: Anna Venancio. Barcelona, 13 de maig
de 2002.

— Biblioteca pública de Tarragona. Estudiants de l’assignatura Màrqueting de serveis i
d’unitats d’informació, de segon curs de Biblioteconomia i Documentació. Tarragona. Professor
acompanyant: Joan-Isidere Badell. 17 de maig de 2002.

— Centre de Documentació Europea: bibliografia jurídica i arxiu de butlletins, de la Bi-
blioteca de la Universitat de Vic. Tercer curs de Biblioteconomia i Documentació. Professor acom-
panyant: Miquel dels Sants Genís. 28 de maig de 2002.

— Registre de la propietat de Vic núm. 1: procés d’inscripció de documents. Tercer curs
de Biblioteconomia i Documentació. Professor acompanyant: Miquel dels Sants Genís. 4 de juny
de 2002.

Simulació d’entrevistes de treball

Dins del curs d’inserció laboral organitzat per la Facultat de Ciències Humanes, Traduc-
ció i Documentació, el dia 24 de maig es van fer les primeres simulacions d’entrevistes de treball
organitzades per la Facultat. Les entrevistes estaven adreçades als estudiants/es de 3r de la Diplo-
matura de Biblioteconomia i Documentació i de 4t de la Llicenciatura de Traducció i Interpreta-
ció. Els estudiants havien entregat prèviament els seus currículums i s’havien preparat per entrevis-
tar-se per a una feina concreta descrita en una demanda simulada. Fàtima Domínguez, de l’agència
Parlamon, Mònica Boronat, de Net Translations, Rodolf Gimeno, de Debat, Anna Navarrete, se-
leccionadora de personal, Miquel-Àngel Sánchez, de Translatio, i Pere Masip, de les Biblioteques
de la URL, van entrevistar els nostres estudiants. Els entrevistadors van coincidir a assenyalar el
bon nivell professional dels estudiants/es que ara acaben les seves carreres i van fer suggeriments va-
luosos de canvis possibles en els continguts de les assignatures per adaptar la preparació dels estu-
diants a les realitats canviants del món professional de la traducció, la interpretació i la documenta-
ció.



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 2001-
2002, ordenats per ensenyaments.

FACULTATD’EDUCACIÓ

Centres-Pràcticum (Llicenciatura de Psicopedagogia)

Comarca Centre Població

Anoia CEE Àuria Igualada
Bages EAP Manresa
Barcelonès EAP-Ciutat Vella Barcelona

EAP-Gràcia Barcelona
Dpt. Enseny. Serv. Centrals Barcelona

Berguedà EAP Berga
Maresme Cdes Pia Santa Anna Mataró

EAP Mataró
Osona Cdes La Salle Manlleu

Àrea Benestar Social Masies de Voltregà
Cdes Pare Coll Vic
EAP Vic
Universitat Vic

Segrià EAP Lleida
Vall d’Aran EAP Vall d’Aran
Vallès Oriental EAP Bigues i Riells

Centres-Pràctiques. (Diplomatura: Educació Social)

Comarca Centre Població

Andorra Cai Andorra la Vella
Anoia Serveis Socials d’Atenció Primària Igualada
Bages Centre Obert Manresa

Centre de For. d’Adults “Jacint Carrió Vilaseca” Manresa
Residència Assistencial Manresa

Barcelonès Cooperativa Educadors Acolliment Social Barcelona
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Comarca Centre Població

Andorra Cai Andorra la Vella
ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) Barcelona
Les Palmeres Barcelona
Federació d’Entitats amb pisos assistits Barcelona
Associació IBN Batuta Barcelona
Casal dels Infants del Raval Barcelona

Berguedà Serveis Socials d’Assistència Primària Berga
Garrotxa La Fageda-Santa Pau Santa Pau
Gironès Centre Infantil i Juvenil Sta. Eugènia Girona

Plataforma Educativa 3 Esses (Crae) Girona
Maresme ResidènciaMar i Sol Calella

Centre de Formació Adults “Els Tarongers” Mataró
Residència Infantil i Juvenil Mas Sant Jordi Mataró

Osona Mancomunitat La Plana. Co LaQuitxalla Hostalets Balenyà
Centre de Formació d’Adults Hostalets Balenyà
Tripijoc Manlleu
Centre de Formació d’Adults “M.Martí i Pol” Manlleu
GramOsona Roda de Ter
Associació Arfar Sta. Llúcia Sant Boi de Lluçanès
Centre de Formació d’Adults Tona
Centre de Formació La Cooperativa Torelló
Centre de Formació Adults “M.Martí i Pol” Vic
Centre Residencial d’Osona Vic
Àrea de Benestar Social Vic
Hospital de la Santa Creu Vic
Car Osona Vic
Associació Tapís Vic
Llar Terricabras Vic
Eina Vic
Llar Juvenil Vic
FundacióMain Vic

Ripollès Escola Adults Ripoll
Unitat d’Escolarització Compartida Ripoll
FundacióMap Ripoll

Tarragonès Àrea Benestar Social Tarragona
Vallès Occidental FundacióMain Rubí

Coop. Educadors Acolliment Social Rubí
Progress Terrassa

Vallès Oriental Centre Obert (Granollers-Sud) Granollers
Escola d’Inserció Social i Al Treball Granollers
Centre d’Atenció i Seguiment Granollers
Biblioteca Can Butjosa Parets del Vallès
Can Permanyer Sant Feliu de Codines

Altres

Pràctiques al país del Marroc
Pràctiques al país de Guatemala
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Centres-Pràctiques. (Diplomatura: Mestre). Centres d’Educació Especial

Comarca Centre Població

Bages Aula Hospitalària “Hospital General” Manresa
Ampans-Jeroni deMoragas Santpedor

Baix Camp CPEE Alba Reus
Baix Empordà CEE Els Àngels Palamós
Barcelonès CEE Fàsia-Eixample Barcelona

CEE Fàsia-Sarrià Barcelona
CEE Alba Barcelona
CEE El Niu Barcelona
CEENtra. Sra. del Port Barcelona
CEE Sant Innocents Barcelona
Aula Hospitalària “Vall d’Hebron” Barcelona
Aula Hospitalària “Sant Joan de Déu” Esplugues de Llob.

Berguedà Escola Llar SantaMaria de Queralt Berga
Gironès CEE Font de L’abella Girona

CEE Palau Girona
Aula Hospitalària “Josep Trueta” Girona
CEE Joan Riu Sant Gregori

Maresme CEE Les Aigües Mataró
Montsià CEE L’àngel Amposta
Osona CPT L’estel Calldetenes
Pla de l’Estany CentreMas Casadevall Banyoles
Pla d’Urgell CEE Siloé Mollerussa
Ripollès CPEE Ramon Suriñach Ripoll
Segrià CEE Aremi Lleida
Selva, La CEEVentijol Blanes
Vallès Occidental CEE Xaloc Sabadell

CEECrespinell Terrassa
Vallès Oriental CEEMontserratMontero Granollers

CEECan Vila Parets del Vallès

Centres-Pràctiques. (Diplomatura: Mestre). Centres d’Educació Infantil (Llar d’infants)

Comarca Llar Infantil Població

Alt Empordà Els Pins Figueres
Bages Espurna Manresa

Picarol Manresa
Baix Camp El Barrufet Reus
Baix Empordà Els Cargolets Palafrugell

Lli Municipal Roses
Barcelonès LaMar Barcelona

El Roure Barcelona
La Fontana Barcelona
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Comarca Centre Població

Polomar Barcelona
El Tren Barcelona
Bellmunt Barcelona

Garrotxa, La Sant Roc Olot
Sant PereMàrtir Olot

Gironès La Baldufa Girona
Sol Solet Ii Girona
Querubí Girona
Pitti’s Girona
Ralet-Ralet Girona

Maresme La Llantia Mataró
Figueretes Mataró
Rocafonda Mataró
Tabalet I Mataró

Montsià La Gruneta Amposta
Osona Llar d’InfantsMunicipal Calldetenes

El Niu Centelles
El Patufet Folgueroles
El Gra d’Or Hostalets de Baleny.
Mn. Puntí Manlleu
El Niu Manlleu
GuillemMarquès Oliveras Masies de Voltregà
Patufet Sant Bartomeu del Gr.
Els Quirzets Sant Quirze de Besora
La Cuca Fera Tona
Airinia Vic
Cu-Cut Vic
Ralet Vic
Vedruna Vic

Segarra Arrel Cervera
Segrià Lli del Secà de Sant Pere Lleida
Selva, La LaMainada Blanes

Les Cent Fonts Sant Hilari Sacalm
Lli Municipal Vidreres

Urgell La Pau Tàrrega
Vallès Oriental El Gegant del Pi Caldes deMontbuí

Sant Jordi Canovelles
La Tortuga Granollers
El Cirerer Parets del Vallès
La Cuna Parets del Vallès

Vallès Occidental L’Oreneta Terrassa
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Centres-Pràctiques. (Diplomatura: Mestre). Centres Ordinaris: Etapa Infantil i Primària

Comarca Centre Població

Alt Camp CEIP Eladi Homs Valls
Alt Empordà CEIP Empúries l’Escala

CEIP Portixol l’Estartit
CEIP de Pau Pau
CEIP Els Grecs Roses
Centre Escolar Empordà Roses

Alt Urgell CEIP Castellciutat La Seu d‘Urgell
Bages CEIP Joan de Palà Cardona

CEIP Pare Algué Manresa
La Salle Manresa
Sta. Rosa de Lima Manresa
CEIP Josep Orriols i Roca Moià
Escola Pia Moià
Escola Sant Josep Navàs
Ntra. Sra. del Carme Sallent
Escola Paidos Sant Fruitós de Bages
CEIP Sesmon d’Oló SantaMaria d’Oló
Sagrat Cor de Jesús Súria

Baix Camp CEIP Prat de La Riba Reus
PareManyanet Reus
La Salle Reus
CEIP SantMateu Riudecanyes

Baix Ebre CEIP Alfara de Carles Alfara de Carles
CEIP El Temple Tortosa

Baix Empordà CEIP El Rodonell Corçà
CEIP Torres Jonama Mont-Ras
Escola Vedruna Palafrugell
CEIP l’Estació Sant Feliu de Guíxols
CEIP Guillem deMontgrí Torroella deMontgrí

Baix Llobregat CEIP Els Pins Cornellà de Llobregat
LaMercè Martorell
CEIP Benviure Sant Boi de Llobregat

Barcelonès CEIP Folch i Torres Badalona
CEIP Antaviana Barcelona
CEIP Antonio Balmanya Barcelona
CEIPDrassanes Barcelona
CEIP L’estel Barcelona
CEIP JoanMiró Barcelona
CEIP Els Llorers Barcelona
CEIP Reina Violant Barcelona
CEIP Sant Jordi Barcelona
CEIP Turó del Cargol Barcelona
Escola del Mar Barcelona
Inst. Pedagògic Sant Isidor (IPSI) Barcelona
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Comarca Centre Població

Sadako Barcelona
CEIPMenéndez Pidal Hospitalet Llobregat
Assoc. Amistat amb Pobles Àrabs Barcelona

Berguedà CEIP Santa Eulàlia Berga
Mare de Déu del Carme Berga
CEIP de Borredà Borredà
CEIPGironella Gironella
CEIP SantMarc Gironella

Cerdanya, La CEIP Santa Coloma Ger
La Guingueta La Cerdanya

Garrotxa CEIPMalagrida Olot
CEIP Pla de Dalt Olot
CEIP JoanMaragall Santa Pau

Gironès CEIP Vilademany Aiguaviva
CEIP Puig d’Arques Cassà de la Selva
CEIP de Flaçà Flaçà
CEIP Cassià Costal Girona
CEIP Escola Annexa Girona
CEIPMigdia Girona
CEIP Taialà Girona
Ecola Dr.Masmitjà Girona
EscolaMaristes Girona
Sagrat Cor de Jesús Girona
CEIP Silvestre Santaló Salt
CEIP Agustí Xifré Sant Gregori

Maresme CEIPMenéndez Pidal Mataró
Maristes Valldemià Mataró

Noguera CEIP Salvador Espriu Vallfogona Balaguer
Osona CEIP SantMarc Calldetenes

CEIPMossèn Cinto Folgueroles
CEIP Les Escoles Gurb
CEIP Joan Xxiii Hostalets Balenyà
CEIP Pompeu Fabra Manlleu
Casals-Gràcia Manlleu
Escola del Carme Manlleu
CEIP El Rocal Montesquiu
CEIP Terra Nostra Olost
CEIP Lluçanès Prats de Lluçanès
Presentació de LaMare de Déu Prats de Lluçanès
CEIP Verge del Sòl del Pont Roda de Ter
Sant Lluís Bertran Roda de Ter
CEIP LaMonjoia Sant Bartomeu del Grau
Sagrats Cors Sant Hipòlit de Voltregà
CEIP JosepM. Xandri Sant Pere de Torelló
CEIP El Gurri Taradell
CEIP Les Pinediques Taradell
Sant Genís-Santa Agnès Taradell
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Comarca Centre Població

CEIP L’era de Dalt Tona
Pive Tona
Vedruna Tona
CEIP Fortià Solà Torelló
CEIP Vall del Ges Torelló
Rocaprevera Torelló
Sagrats Cors Torelló
CEIP Andersen-Balmes Vic
CEIPDr. Joaquim Salarich Vic
CEIPGuillem deMont-Rodon Vic
CEIPMontseny Vic
Escorial Vic
Pare Coll Vic
Sagrat Cor de Jesús Vic
SantMiquel dels Sants Vic
Santa Caterina de Siena Vic
CEIP Vilanova de Sau Vilanova de Sau
CEIP Comtes de Lacambra Vinyoles

Ripollès Ntra. Sra. del Carme Ripoll
Parvulari Daina Ripoll
CEIP Els Pinets Sant Pau de Segúries

Segarra CEIPMare de Déu de LaMercè Sant Ramon
Segrià CEIP Frederic Godàs Lleida

MaristesMontserrat Lleida
Selva, La Escola SantaMaria Blanes

Mare de Déu dels Socors Hostalric
CEIP Riudellots Riudellots de La Selva
CEIP Sant Salvador d’Horta Santa Coloma de Farners
La Salle Santa Coloma de Farners
CEIP Jacint Verdaguer Sils

Tarragonès CEIP PauDelclòs Tarragona
Urgell Escola Sant Josep Tàrrega
Vall d’Aran CEIP Casteth Leon Es Bórdes

CEIP Eth Roser Vielha
Vallès Occidental CEIP Escola Bellaterra Bellaterra-Cerdanyola

La Salle Montcada i Reixac
CEIP Francesc Escursell i Bartalot Ripollet
Escola Pia Terrassa

Vallès Oriental CEIP Els Cingles l’Ametlla del Vallès
CEIPMil·lenari Cardedeu
CEIP La Popa Castellcir
CEIP Puiggraciós La Garriga
Sek Internacional Catalunya La Garriga
CEIPGranullarius Granollers
CEIPMestresMontaña Granollers
CEIP Salvador Espriu Granollers
Educem Granollers
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Comarca Centre Població

Escola Pia Granollers
Ginebró Llinars del Vallès
Lestonnac Mollet del Vallès
CEIP Puig Drau Montseny
Nostra Sra. deMontserrat Parets del Vallès

Altres:

Andorra Escola Andorrana Escaldes (Andorra)
Escola Sant Ermengol Sant Ermengol (Andorra)

Catalunya Nord.
Escoles de La Bressola:

Nyils Nyils
Vernet Perpinyà
Sant Galdric Perpinya
Prada Prada
Sant Esteve delMonestir Sant Esteve
El Soler El Soler

Guatemala Pràctiques a Guatemala

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Diplomatura d’Infermeria

Centre Població
Hospital General i Universitari Vall d’Hebron Barcelona
Hospital Universitari Maternoinfantil Vall d’Hebron Barcelona
Hospital Clínic i Provincial Barcelona
Grup Hospitalari Quiron. S.A Barcelona
Serveis Clínics Barcelona
Clínica Tres Torres Barcelona
Hospital Psiquiàtric Salt
Hospital de Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Policlínica del Vallès Granollers
Fundació Hospital-Asil Granollers
Fundació Privada Hospital de Mollet Mollet del Vallès
Clínica de Vic Vic
Hospital General Vic
Centre Assistencial ASEPEYO Vic
Hospital de la Sta. Creu Vic
Hospital de St. Jaume Manlleu
Hospital Comarcal Campdevànol
Hospital de Sta. Caterina Girona
Clínica de Girona Girona
Hospital de Figueres Figueres

100 Pràctiques en centres educatius i assistencials



Centre Població
Hospital de Palamós Palamós
Hospital Comarcal de la Selva Blanes
Clínica de Lleida Lleida
Hospital St. Jaume Olot
Hospital St. Bernabé Berga
Hospital de Mollet Mollet del Vallès
Hospital Son Dureta Palma de Mallorca
Hospital de Manacor Manacor
Hospital de la Plana Castelló
Complejo Hospitalalrio Matenoinsular Las Palmas de Gran Canaria
Hospital Universitari La Fe València
ABS Manlleu
ABS Vic Nord Vic
ABS Vic Sud Vic
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic/CADO Vic
CAP Osona Vic
ABS Santa Eugènia de Berga
ABS Sant Hipòlit de Voltregà
ABS Vall del Ges Torelló
ABS Lluçanès Prats de Lluçanès
ABS Tona

Diplomatura de Fisioteràpia

Centre Població
Fundació Privada Hospital Mollet del Vallès Mollet del Vallès
Can Vila. Escola d’Educació especial Mollet del Vallès
CDIAP Mollet del Vallès
Asepeyo Parets del Vallès
Fundació Hospital-Asil Granollers
Policlínica del Vallès Granollers
Centre de Recuperació Funcional Mercè Ventura Granollers
CERVA La Garriga
Hospital de Mataró Mataró
Clínica Corachan Barcelona
Centre Mèdic Collblanch Barcelona
Centre Assistencial Asepeyo (C/ Anglí) Barcelona
Servimèdic Barcelona
SIRN. Escola especial Barcelona
Centre Assistencial Asepeyo (Gran Via) Barcelona
Institut Guttmann Barcelona
Instituto Poal de Reumatologia Barcelona
Centres Cruz Navarro Barcelona
Centre de Recuperació Funcional Ignacio Gómez Barcelona
Centre Kine Santos Sastre Barcelona
Centre Tres Torres Barcelona
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Centre Població
CADES. Centre de dia Esclat Barcelona
Hospital Creu Roja l’Hospitalet de Llobregat
Escola El Margalló Vilanova i la Geltrú
CERVA Sabadell
Hospital St. Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital Esperit Sant Santa Coloma de Gramanet
Serveis Assistencials Torribera Santa Coloma de Gramanet
Centre Assistencial ASEPEYO Mollet del Vallès
MIDATMútua Metal·lúrgica Cabrils
Hospital de Calella Calella
Polimèdic Blanes
Hospital Comarcal de la Selva Blanes
Asepeyo Sant Cugat del Vallès
Centre de Recuperació Funcional Vilanova i la Geltrú
Centre Kine Santos Sastre Viladecans
Clínica St. Josep Vic
Hospital Santa Creu Vic
Hospital General de Vic Vic
Centre Assistencial Asepeyo Vic
Centre de Recuperació Osona Vic
Centre de desenvolupament infantil i detecció precoç Tris-Tras Vic
Clínica de Vic Vic
Club bàsquet Vic
Centre Carovi Vic
Fundació St. Tomàs Folgueroles
Centre Riudeperes Folgueroles
Hospital St. Jaume Manlleu
Hospital San Bernabé Berga
Centre Hospitalari i Cardiològic Manresa
Centre Talus Manresa
Centre Mont-Martí Puig-Reig
Clínica St. Josep Igualada
Fisius Sant Vicenç dels Horts
CERVA Caldes de Montbui
Balneari Codina Tona
Fisiomèdic Farners Santa Coloma de Farners
Mutuam Girona
Geriàtric Puig d’en Roca Girona
Clínica Bofill Girona
Clínica Girona Girona
Escola Palau Girona
Centre Maria Gay Girona
CAP Güell Girona
Hospital Josep Trueta Girona
Centre Residencial Els Rourets Sant Gregori
Hospital de Palamós Palamós
Hospital St. Jaume Olot
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Centre Població
Centre de fisioteràpia Alt Empordà Figueres
Hospital de Figueres Figueres
Clínica Salus Infirmorum Banyoles
Centre Crisol Ripoll
Residència MAP Ripoll
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà
Centre de Rehabilitació del Solsonès Solsona
Hospital Provincial Sta. Maria Lleida
Centre Kine Lleida
Residència l’Anunciata Lleida
CAP de Tàrrega Tàrrega
Hospital Pius de Valls Valls
Fremap Tarragona
Centre Assistencial Asepeyo Tarragona
Hospital de la Seu d’Urgell La Seu d’Urgell
Serveis Assistencials Amposta
Col·legi Verge de la Cinta Tortosa
Hospital Sta. Creu Tortosa
Centre Assistencial Asepeyo Castelló
Hospital La Magdalena Castelló
Clínica de Fisioterapia y Osteopatia Castelló
Hospital de la Plana Castelló
Centro de Recuperación Funcional y Medicina Natural Castelló
Unión de Mutuas Sagunt
Clínica Benidorm Benidorm
Unión de Mutuas València
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante València
Unidad de Rehabilitación S.L. Policlínica Dr. Martin València
Unión de Mutuas Xàtiva
Hospital de la Ribera Alzira
Hospital Marina Alta Dènia
Revisalud Alcúdia
Centro Mater Misericordiae Palma de Mallorca
Policlínica Miramar Palma de Mallorca
Hospital Son Dureta Palma de Mallorca
Hospital St. Joan de Déu Palma de Mallorca
Policlínica Ntra. Señora del Rosario Eïvissa
Centro de Fisioterapia El Carmen Las Palmas de Gran Canaria
Centro de Fisioterapia Las Palmas de Gran Canaria
Fisioterapia Cantabra Torrelavega
Hospital de Barbastro Barbastro
Centro de Fisioterapia El Carmen Saragossa
Clínica Ubarmin Pamplona
Hospital de Zumárraga Zumárraga
Osakidetza. Hospital de Gorliz Gorliz
Hospital del Bidasoa Irún
Clínica Columbia Bilbao
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Centro Médico Complutense Alcalá de Henares
Rehabilitación Cajal Valladolid
ASPACE San Sebastián

Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica

Assignatura Dietoteràpia

Centre Població
Hospital General Vic
CAP Osona Vic
ABS Vic Sud Vic
Hospital Sta. Creu Vic
Hospital St. Jaume Manlleu
Hospital General Manresa
Hospital de Palamós Palamós
Hospital Josep Trueta Girona
Clínica Aliança Girona
CAP Ripoll Ripoll
Hospital General i Universitari Vall d’Hebron Barcelona
Hopsital del Mar Barcelona
Grup Hospitalari Quiron S.A Barcelona
Hospital St. Rafael Barcelona
Clínica Dexeus Barcelona
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès Vilafranca del Penedès
CAP Cambrils Cambrils
Centre Hospitalari i Cardiològic Manresa
CAP Bages Manresa
Hospital General Igualada
Hospital St. Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital de Mollet Mollet del Vallès
Hospital de la Creu Roja Hospitalet de Llobregat
Hospital de Bellvitge Hospitalet de Llobregat
Fundació Hospital-Asil Granollers
Hospital Comarcal de la Selva Blanes
Hospital CanMisses Eivissa
Hospital Provincial Castelló
Hospital de la Ribera Alzira
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Diplomatura de Teràpia Ocupacional

Centre Població
Hospital Sta. Creu Vic
Fundació Centre Mèdic Psicopedagòdic/CADO Vic
Fundació Humanitària Dr. Josep Trueta Vic
Hospital General Vic
Centre de dia El Padrís Vic
Centre de dia Calldetenes
Hospital St. Jaume Manlleu
Residència Cantonigros Cantonigròs
Centre de dia de Salut Mental Granollers
Hospital de l’Esperança Barcelona
Clínica Aliança Barcelona
Centre Pilot Arcangel St. Gabriel Barcelona
Fundació Institut Guttmann Barcelona
Fundació Esclerosi Múltiple Barcelona
Hospital General i Universitari Vall d’Hebron Barcelona
Fisiogestion Barcelona
L’Alba. Centre especial Barcelona
Centre d’Higiene Mental Les Corts Barcelona
ACACS Barcelona
Clínica de la Barceloneta Barcelona
Serveis Clínics Barcelona
Fundació Sociosanitària de Barcelona. Hospital St. Gervasi Barcelona
Residència Pelai Barcelona
Centre Ocupacional St. Jordi Barcelona
ASPACE Barcelona
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Benito Menni Sant Boi de Llobregat
Hospital St. Joan de Déu Sant Boi de Llobregat
Institució Balmes Sant Boi de Llobregat
Hospital de Bellvitge l’Hospitalet de Llobregat
CSS de la Creu Roja l’Hospitalet de Llobregat
Jovenes para la Igualdad y la Solidaridad l’Hospitalet de Llobregat
Centre de dia Cornellà
Centre Ocupacional El Bosch Mollet
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
Sagrat Cor. Serveis de Salut Mental Martorell
Asepeyo Sant Cugat del Vallès
Consorci Hospitalari Parc Taulí Sabadell
Hospital St. Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Fundació Casal de Curació Vilassar de Mar
Comunitat Terapèutica Malgrat de Mar
Comunitat terapèutica Arenys de Munt
CAP Cornellà Cornellà
Serveis Assistencials de Torribera Santa Coloma de Gramanet
CAP 2Maresme Mataró
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Centre Població
Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena Mataró
Clínica St. Josep Igualada
Centre de dia Berga
Residència St. Francesc Santpedor
Hospital St. Andreu Manresa
Hospital General Manresa
Hospital Residència St. Camil Sant Pere de Ribes
Residència Assistida Comarcal Campdevànol
Centre Maria Gay Girona
Centre Sociosanitari MUTUAM Girona
Escola Palau Girona
Fundació MAP Ripoll
Clínica Salus Infirmorum Banyoles
Hospital de Palamós Palamós
Hospital de Figueres Figueres
Centre Ocupacional La Fageda Olot
Centre Ocupacional. Centre de dia MIFAS Riudellots de la Selva
Mas Casadevall Serinyà
Centre de Cultius Tramuntana Palafrugell
Hospital Joan XXIII Tarragona
Institut Pere Mata Reus
Hospital Provincia Sta. Maria Lleida
Centre d’Esclerosi Múltiple Lleida
Hospital de la Sta Creu Tortosa
Centre Ocupacional el Molí Onda
Hospital 9 de Octubre València
Centre Reina Sofia Palma de Mallorca
Centre de Salut Mental Es Viver Eivissa
Complejo Hospitalaria Materno-insular Las Palmas de Gran Canaria
Fundación José Matia Calvo. Unidad Gerontologica Bermingan San Sebastián
Fundación José Matia Calvo. Residencia Alai-Etxe San Sebastián
Hospital Nacional de Paraplegicos Toledo
Hospital San Juan de Dios Mondragón
Hospital de dia de Salud Mental Madrid
Cáritas Diocesana Madrid



Recerca i publicacions

Els treballs que presentem en aquestes pàgines arrelen en un substrat de cinc anys de fei-
na, els anys que han transcorregut des de la constitució de la UVic, un substrat que amb la partici-
pació de tots els nivells de la institució és cada vegada més adequat per a la producció intel·lectual.

Els resultats del curs 2001-2002 són els primers que presentem des que, ara fa poc més
d’un any, es va aprovar el Pla de Recerca (2001-2004). Al llarg d’aquest curs, s’han portat a terme
moltes de les actuacions que proposa el Pla. Es podria dir que hem recorregut un cicle complet:
planificació dels treballs, execució i avaluació. L’elaboració dels barems de recerca ha estat particu-
larment interessant; ha motivat debats intensos i, per tant, reflexió profitosa, i ha tingut la partici-
pació d’una gran part del professorat. Aquests barems han de modular la forma visible de la nostra
recerca en els propers anys.

Actualment, la UVic disposa de disset grups de recerca. Aquest nombre s’incrementarà el
curs que ve amb dos nous grups, un que estudiarà la fibromiàlgia i un altre que estarà dedicat a
Amèrica llatina. Molts d’aquests grups treballen en col·laboració amb grups o professors d’altres
universitats. Cal destacar la recerca que s’està portant a terme en el marc dels programes de docto-
rat Metodologia i Anàlisi de la Traducció (Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documenta-
ció) i Comprensivitat i Educació (Facultat d’Educació). Aquests programes tenen el suport dels
grups de recerca Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya contemporània, Atenció a la diver-
sitat i Recerca Educativa. La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentacióa acull, a
més, els grups Pedagogia interactiva, Recerca Audiovisual i Edició i estudi de textos literaris del segle
XX. Les Ciències Socials estan representades, també, pels grupsMón rural: Evolució i factors de can-
vi (Facultat d’Educació i Facultat d’Empresa i Comunicació), Qualitat de vida en geriatria (Escola
Universitària de Ciències de la Salut) i Estudis de Gènere: Dona i Societat (Centre d’Estudis Inter-
disciplinaris de la Dona). Els grups Medi Ambient, Sensors, Tecnologia dels Aliments, Energètica
Solar, Modelització de Sistemes Biològics i Processament de Senyal de l’Escola Politècnica Superior i
els grups Alimentació i Salut i Teràpies Complementàries de l’Escola Universitària de Ciències de la
Salut ocupen l’espai de l’Enginyeria, les Ciències i les Matemàtiques.

A part d’això, hi ha tot una colla de professors que, sense estar vinculats als grups, contri-
bueixen al currículum investigador de la UVic amb treballs de temàtica diversa. Vegeu-ho, més en-
davant, en l’apartat Altres activtats de recerca. El dinamisme del nostre professorat es demostra, ul-
tra la recerca, amb el gran nombre de publicacions de diversa índole que es generen al llarg de l’any
(material pedagògic, assaigs, articles d’opinió, etc). Vegeu-ho a l’apartat Publicacions generals dels
centres.

JOSEPM. SERRAT i JURADO
Adjunt al rector per a la Recerca,

Doctorats i Transferència de Coneixement
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Activitats i publicacions dels Grups de Recerca

1. ATENCIÓ A LADIVERSITAT (GRAD)

Coordinador: Robert Ruiz

Membres del grup:
Montse Benlloch, Montse Castells, Jaume Carbonés, Manel D. Comas, Josep Font, José Ramón
Lago, Olga Pedragosa, Pere Pujolàs, Gemma Riera, Rosa Roca, Robert Ruiz, Teresa Feu, Marta
Marimon, Trini Marín, Núria Padrós, Jesús Soldevila, Jordi Marcó, David Espel, Anna Calvo, Síl-
via Vilardell i Marta Farré.

Amb l’aplicació de la reforma educativa promoguda per la LOGSE ha aparegut amb molta força
una preocupació comuna a tot el professorat, en el d’educació infantil i primària i, sobretot, en el
de secundària: com atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes en una escola com-
prensiva? Com aconseguir que tots els alumnes, que són diferents, aprenguin més i millor, cadas-
cú segons les seves possibilitats, no únicament en un mateix centre, sinó, fins i tot, en una mateixa
aula? Així, doncs, la recerca generada dins del Grup ve marcada per aquesta finalitat: la millora de
la pràctica educativa i de l’educació en general, tot atenent –cada vegada més i millor- la diversitat
de necessitats educatives de tot l’alumnat, des de les més inespecífiques o generals que abasten tot
un centre, un cicle, un nivell o un grup-classe, fins a les més específiques, que poden afectar al-
guns pocs alumnes (com, per exemple, els que tenen necessitats educatives especials relacionades
amb alguna discapacitat) o un col·lectiu concret dins la comunitat educativa (com, per exemple,
les que afecten l’alumnat d’una determinada ètnia o cultura).

Activitats del grup

— El GRAD va organitzar el Seminari de Formació per als grups de recerca que compo-
nen la Xarxa Interuniversitària de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels alumnes en una escola
per a tothom», amb la participació de la professora Susan Bray Stainback, de la Universitat d’Iowa
(EUA) (14 i 15 de febrer de 2001).

— El GRAD va organitzar la «Jornada sobre intervenció psicopedagògica i escola inclusi-
va», que es va celebrar a Universitat de Vic el 16 de febrer de 2001, amb una conferència sobre «Es-
coles inclusives: situació actual i els principals reptes que plantegen», a càrrec de Susan Bray Stain-
back, i la presentació de comunicacions en cinc taules simultànies sobre: «Currículum i atenció a la
diversitat», «Transició a la vida adulta», «Formació del professorat», «Diversitat intercultural» i «In-
tegració i atenció a la diversitat

— El GRAD va rebre un ajut a la recerca (Resolució de 28 de gener 2000) per a la «Xarxa
temàtica de recerca sobre l’atenció a la diversitat dels alumnes en una escola per a tothom» de la
Generalitat de Catalunya (6.611, 13 Euros)
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—Carbonés, J.; Font, J.; Comas, M.D i Riuz, R. són membres del consell de redacció de
la revista Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat.

—Pujolàs, P. és membre del consell de redacció de la Revista de Educación Especial.

Publicacions i congressos

— Benlloch, M. «Processos adaptatius d’un grup de nens emigrants i les seves famílies a
l’escola la Monjoia.» Comunicació presentada en el Seminari de Formació per als grups de recerca
que componen la Xarxa Interuniversitària de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels alumnes en
una escola per a tothom» (Universitat de Vic, 14 de febrer de 2001.

— Benlloch, Montse; Feu, Teresa; Sellarés, Rosa Com fer escola de tots i per a tots. Col·lec-
ció Temes d’in-fàn-ci-a. Educar de 0 a 6 anys.

— Benlloch, M., Feu, T., Martínez, F. «Adaptation process in a multicultural classroom»
Comunicació acceptada al «5 ISCART Congress» (Amsterdam, 18-22 juny 2002).

— Carbonés, J., Castells, M., Font, J. i Isas, R. (2001). Cap a la millora de l’eficàcia de
l’escola. Perspectiva Escolar, n. 258, 26-33.

— Castells, M., Martín, Ll., Omo, M. «Ús de l’estratègia de mirar enrera per respondre a
preguntes». Jornades d’Intercanvi d’Experiències de Treball amb Persones amb NEE. GIEE, Barce-
lona 22 i 23 d’abril de 2002.

— Font, J. «Projecte d’escolarització efectiva per a la Comarca d’Osona.» Comunicació
presentada en el Seminari de Formació per als grups de recerca que componen la Xarxa Interuni-
versitària de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels alumnes en una escola per a tothom» (Uni-
versitat de Vic, 14 de febrer de 2001).

— Font, J. (2001). Un abordatge nou per a la reforma escolar. Perspectiva escolar, n. 258,
4-11.

— Font, J. (2001). El suport conductual positiu: un model d’intervenció per al tracta-
ment de les conductes problemàtiques. Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la
Diversitat, vol. 5, n. 1, 44-54.

— Font, J. i Vilaró, S. «Test de consciència fonològica». Jornades d’Intercanvi d’Expe-
riències de Treball amb Persones amb NEE. GIEE, Barcelona 22 i 23 d’abril de 2002.

— Font, J., Alsina, B., Izern, T. «Programa per ensenyar a composar un text explicatiu.»
Jornades d’Intercanvi d’Experiències de Treball amb Persones amb NEE. GIEE, Barcelona 22 i 23
d’abril de 2002.

— Marimon, M. «Suport informàtic logopèdic de la Universitat de Vic (SILUV).» Co-
municació presentada a la «Jornada sobre intervenció psicopedagògica i escola inclusiva» (Univer-
sitat de Vic, 16 de febrer de 2001).

— Pedragosa, O., Riera, G. «Anàlisi de pràctiques educatives vinculades amb les adequa-
cions curriculars individualitzades. Una recerca sobre les ACI a Catalunya» Comunicació presenta-
da a les XIX Jornades d’Universitats i Educació Especial (Palma de Mallorca, 18-21 de març de
2002).
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—Pedragosa, O., Riera, G. «Anàlisi de pràctiques educatives vinculades amb les adequa-
cions curriculars individualitzades. Estat actual d’una recerca sobre les ACI a Catalunya». Comuni-
cació presentada a les XVIII Jornades d’Universitats i Educació Especial (Lleida, març de 2001).

— Pujolàs, P. «Anàlisi i optimització de pràctiques vinculades a les adequacions curricu-
lars individualitzades.» Comunicació presentada en el Seminari de Formació per als grups de recer-
ca que componen la Xarxa Interuniversitària de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels alumnes
en una escola per a tothom» (Universitat de Vic, 14 de febrer de 2001).

— Pujolàs, P. «El trabajo en equipo como recurso para atender la diversidad del alumna-
do: condiciones fundamentales del trabajo cooperativo» Comunicació presentada a les XIX Jorna-
des d’Universitats i Educació Especial (Palma de Mallorca, 18-21 de març de 2002).

— Pujolàs, P. (2001) «Elements d’anàlisi del treball en equip». Àmbits de Psicopedagogia.
Revista Catalana de Psicopedagogia i Educació. n. 3 (octubre de 2001).

— Pujolàs, P. Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria.
Málaga: Aljibe (2001).

— Ruiz, R. «Polítiques educatives, educació especial i universitats. Algunes reflexions i
iniciatives» Ponència convidada a les XIX Jornades d’Universitats i Educació Especial (Palma de
Mallorca, 18-21 de març de 2002).

— Ruiz, R. «Suport informàtic a adequacions curriculars de cicle de la Universitat de Vic
(SIACUV de cicle). Disseny per a l’Educació Infantil i Primària.» Comunicació presentada en el
Seminari de Formació per als grups de recerca que componen la Xarxa Interuniversitària de Recer-
ca sobre «Atenció a la diversitat dels alumnes en una escola per a tothom» (Universitat de Vic, 14
de febrer de 2001).

— Ruiz, R. «Suport informàtic a les adequacions curriculars d’etapa, i a les modificacions
curriculars, de la Universitat de Vic (SIACUV d’etapa). Disseny per a l’educació primària i se-
cundària obligatòria: una aplicació a l’anàlisi de processos de priorització de continguts d’ensenya-
ment segons les necessitats especials d’alumnes d’ESO. «Comunicació presentada en el Seminari
de Formació per als grups de recerca que componen la Xarxa Interuniversitària de Recerca sobre
«Atenció a la diversitat dels alumnes en una escola per a tothom» (Universitat de Vic, 14 de febrer
de 2001).

— Ruiz, R. «Suport informàtic a adequacions curriculars de cicle de la Universitat de Vic
(SIACUV de cicle i d’etapa). Disseny per a l’Educació Infantil i Primària» Comunicació presenta-
da a la «Jornada sobre intervenció psicopedagògica i escola inclusiva» (Universitat de Vic, 16 de fe-
brer de 2001).

— Ruiz, R., Marimon, M. «Suport informàtic logopèdic de la Universitat de Vic (SI-
LUV).» Comunicació presentada en el Seminari de Formació per als grups de recerca que compo-
nen la Xarxa Interuniversitària de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels alumnes en una escola
per a tothom» (Universitat de Vic, 14 de febrer de 2001).

— Ruiz, R., Pujolàs, P., Marín, T., Padrós, N. Pedragosa, O., Riera, G. Anàlisi de pràcti-
ques educatives vinculades amb les adequacions curriculars individualitzades. Documents de Recerca
de la Universitat de Vic, n. 2 (2002).



2. RECERCA EDUCATIVA

Coordinador: Antoni Tort

Membres del grup:
Jaume Carbonell, Isabel Carrillo, Josep Casanovas, Pau Casañas, Eulàlia Collelldemont, Xavier
Rambla, Àngel Serra, Núria Simó, Joan Soler i Antoni Tort. En el desplegament dels diferents pro-
jectes s’hi han incorporat Cristina Jurado, Esther Fatsini, Rosa Valcàrcel (EUCS) i Laura Catena.

El grup està portant a terme els projectes següents: 1) La fusió de les escoles públiques a Vic. Anàli-
si d’una de política educativa per a respondre al repte de l’educació intercultural en l’àmbit munici-
pal, 2) El perfil de l’alumnat de les carreres de Mestres de la Universitat de Vic, 3) es continuen els
estudis al voltant de la temàtica de l’Escola Rural i 4) s’han posat en marxa treballs sobre «Ser in-
fant: la construcció d’una entitat».

Activitats del grup

—Participació en el projecte: El papel de la escuela primaria en la construcción de la sub-
jetividad. Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológi-
co (2002).

— Membres del comitè organitzador de la jornada: Educació immigració i municipi.
Vic, 25 de juny de 2002. Adreçada a mestres de primària, secundària i gent dels serveis socials. (Jo-
sep Casanovas, Esther Fatsini, Núria Simó, Joan Soler).

— Membres del comitè organitzador de les VI i les VII Jornades d’Escola Rural per a es-
tudiants de Mestre (Horta de Sant Joan, 29 i 30 de març de 2001 i Tàrrega, 18 i 19 d’abril de
2002) (Joan Soler).

—Membres del comitè organitzador de les XV Jornades d’Història de l’Educació als Paï-
sos catalans «Municipi i educació» (Badalona, 14, 15 i 16 de novembre de 2001) (Joan Soler).

— Membres del comitè organitzador de les Jornades sobre els drets dels infants. La resi-
liència en els infants. Vic. Març 2001 (Isabel Carrillo i Eulàlia Collelldemont).

Publicacions i congressos

— Carrillo, Isabel. «Pensar l’educació moral, avui». dins Mallart, J., Teixidó, M. i Vila-
nou, C. (ed.) Repensar la pedagogia, avui. Barcelona-Vic: Societat Catalana de Pedagogia/Eumo,
2001, p. 97-108.

— Carrillo, I.; Tort, A. «Cap a una renovada escolaritat», dins AAVV Identitats múltiples
i pràctiques interculturals. Italia IRRSAE. Novembre 2000, p. 35-42.

— Soler, J. i altres «Perspectives i reptes de l’escola rural a la Catalunya del segle XXI»,
dins Mallart, J., Teixidó, M. i Vilanou, C. (ed.) Repensar la pedagogia, avui. Barcelona-Vic: Socie-
tat Catalana de Pedagogia/Eumo, 2001, p. 97-108.
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— Soler, J. «Informe final de la recerca: Zona del Moianès», dins Darder, P. (coord.) Ex-
perimentació sobre la coordinació de centres d’educació infantil i primària amb centres d’educació se-
cundària. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2001, p. 53-62.

— Soler, J. «El Secretariat d’Escola Rural de Catalunya. Passat, present i futur de la Reno-
vació pedagògica a l’escola rural», dins Temes de Renovació Pedagògica, n. 21, desembre 2001, p. 15-
19.

—Soler, J. Comunicació «Municipi, societat i sistema escolar al segle XIX. El cas de Cen-
telles (Osona). El ritme de la industrialització i el model escolar local». XV Jornades d’Història de
l’Educació als Països Catalans (Badalona, 14, 15 i 16 de novembre de 2001). Publicada dins les Ac-
tes de les Jornades.

— Soler, J. Ponència «El Secretariat d’Escola Rural de Catalunya. Passat, present i futur
de la Renovació pedagògica a l’escola rural» (11es Jornades d’Escola Rural del Secretariat d’Escola
Rural de Catalunya, Torroella de Montgrí, 29 i 30 de juny de 2001).

— Soler, J. Ponència «L’escola rural a Catalunya. De la situació actual als reptes de futur».
(Jornada sobre Escola Rural i Territori, organitzades pel PSC; Gandesa, 5 de juny de 2001).

— Tort, A. i altres (ed.) Identitats múltiples i pràctiques interculturals. Itàlia IRRSAE:
Novembre 2000. (edicions italiana, belga i catalana).

— Tort, A. Ponència a la taula rodona «Educare nella diferenza: esperienza e prospettive»
dins del «Seminario transnazionale: Didattica Intercultarale Europea Sperimentale, un progetto
per riflettere. Auditorium de la Regione Tosca» Florència, 25 de setembre de 2001.

— Tort, A. Comunicació sobre la Recerca de la fusió GREUV en les Jornades de la xarxa
Universitària de Recerca sobre «Atenció a la diversitat dels alumnes en una escola per a tothom».
Universitat de Vic. (Jaume Carbonell, Isabel Carrillo, Rosa Valcarcel, Xavier Rambla, Núria Simó,
Antoni Tort).

3. PEDAGOGIA INTERACTIVA

Coordinadora: Lucrecia Keim

Membres del grup:
Marcos Cánovas, María González Davies, Lucrecia Keim, Richard Samson i Sheila Waldeck.

— Projectes d’investigació-acció a les classes de traducció i de llengua estrangera per a
traductors.

— Anàlisi de l’impacte pedagògic de l’ús de noves tecnologies combinades amb una pe-
dagogia interactiva (socialinteraccionista).

— Anàlisi dels avantatges de les noves tecnologies per potenciar la sensibilització inter-
cultural.

— Ensenyament explícit de les estratègies de traducció i el seu grau d’incidència en la mi-
llora de la competència traductora dels alumnes.
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—Avaluació de la dimensió afectiva de l’aprenentatge en un entorn virtual.

Activitats del grup

— Participació dels membres del grup en el projecte DURSI per a la millora de la quali-
tat docent «Didàctica de la sensibilització cultural a la classe de traducció i de llengües estrangeres
amb el suport de les noves tecnologies» (DOGC n. 3275, 28.11.2000, Exp. n. 21).

— Participació a la I Jornada sobre l’Ensenyament de Llengües Estrangeres per a Traduc-
tors (GRELT, Facultat de Traducció de la UAB, 30 de novembre de 2001).

— Presència i participació en el VII Congrés Internacional de Traducció a la Universitat
de Leipzig (LICTRA VII) (4-7 d’octubre de 2001).

— Presència i participació en el I Congreso internacional sobre traducción de la literatu-
ra infantil i juvenil (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 23-26 de març de 2002).

— Col·laboració amb la Facultat de Traducció de la Universitat de Mainz (Germersheim)
i amb la Facultat de Lingüística de la Universitat de Salzburg en el marc dels projectes esmentats.

—Un seminari i dues conferències impartides a la Facultat de Traducció de la Universitat
de Mainz (Gemersheim), 25 i 26 d’abril de 2002.

— Organització d’un cicle de xerrades i seminaris a la FCHTD relacionats amb la meto-
dologia per a la recerca en el camp de la didàctica de la traducció i de l’aprenentatge de llengües es-
trangeres (març-abril de 2002).

Publicacions i congressos

—González-Davies, Maria: «Translation in foreign language learning: Sleeping with the
enemy?». Barcelona: A.P.A.C. of News, n. 43, setembre 2001, pàgs. 38-50.

— González-Davies, Maria: «Translation in foreign language learning: Sleeping with the
enemy?». Barcelona: A.P.A.C. of News, n. 43, gener 2002, pàgs. 38-50. (Article seleccionat per ser
inclòs a un número especial).

— González-Davies, Maria: «Training in the application of translation strategies for un-
dergraduate scientific translation students». Université de Montreal:Meta 46-4, novembre, 2001,
pàgs. 737-744.

— González Davies, Maria: «Translating Children’s Literature On The Web: An Authen-
tic Project», I International Conference on the Translation of Children’s Literature. Universidad de
Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. 23-26 març de 2002.

— González Davies, Maria: «Do Young Readers Prefer Naturalising or Foreignising
Translation Strategies? An Authentic Project», seminari impartit a la Facultat de Traducció de la
Universitat de Mainz (Gemersheim), 25 d’abril de 2002.

— González Davies, Maria: «Un siglo de literatura infantil traducida en Cataluña.» Con-
ferència impartida a la Facultat de Traducció de la Universitat de Mainz (Gemersheim), 26 d’abril
de 2002.
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—Keim Cubas, Lucrecia: «Formirovanie mezhkul’turnoi kompetentsii budushchikh pis’

mennykh i ustnykh perevodhikov» (Aproximació a la competència cultural a les classes de llengua

per a traductors i intèrprets). A: V. Zhithikovskie chteniya. Mezhkul’turnye kommunikatsii v kog-

nitivnom aspekte. (V Jornades en homenatge a Zhitnikov. Comunicació intercultural i aspectes

cognitius.) (Traducció al rus des de l’original alemany: Vladimir Schemetov). Cheliabinsk: Univer-

sitat de Cheliabinsk 2001, 53-67.

— Keim Cubas, Lucrecia: «Interkulturalität und interaktion im FSU mit Übersetzungss-

tudierenden». Comunicació al Congrés Internacional de Traducció «LICTRA 2001». Universitat

de Leipzig (Alemanya), 4-7 d’octubre de 2001.

— Keim Cubas, Lucrecia: «Interkulturelle Landeskunde für Übersetzungsstudierende:

E-Mail und Interaktion.» Conferència impartida a la Facultat de Traducció de la Universitat de

Mainz (Gemersheim), 25 d’abril de 2002.

4. RECERCA AUDIOVISUAL (GRAV)

Coordinadora: Eva Espasa

Membres del grup:

Francesca Bartrina, Marcos Cánovas, Montse Corrius, Eva Espasa, Miquel Pérez i Richard Sam-

son.

El GRAV és un grup de recerca interfacultatiu i interdisciplinari. Es proposa interrelacionar els re-

cursos teòrics i metodològics per a la investigació i la docència sobre comunicació i traducció au-

diovisual. Actualment treballa en la creació d’un centre de recursos apte per a la recerca en traduc-

ció i comunicació audiovisuals i en l’ampliació i coordinació del fons vídeo- i bibliogràfic sobre

comunicació i traducció audiovisual, amb fitxes detallades de pel·lícules que serveixen d’eina a la

recerca; i l’elaboració d’un recull d’altres recursos audiovisuals. A més, ha iniciat la redacció d’una

publicació sobre comunicació i traducció audiovisual que tracta els següents aspectes: llenguatge

audiovisual i noves tecnologies, models discursius per a la comunicació audiovisual, cultura i ideo-

logia en doblatge i subtitulació, models pedagògics per a la comunicació i la traducció audiovisual.

Activitats del grup

— Docència del curs de doctorat: «Perspectives de recerca sobre traducció audiovisual»,

FCHTD, UVic (Francesca Bartrina, Marcos Cánovas, Eva Espasa).

— «Els origens de l’exhibició cinematogràfica alternativa a Catalunya (1928-1936)». Tre-

ball de recerca de Miquel Pérez, dirigit pel Dr. Joan M. Minguet, defensat al Departament d’Art de

la UAB el 26-6-2002, amb la qualificació de Matrícula d’Honor.
— «Dubbing and the P-R Model. Butch Cassidy and the Sundance Kid: A Case Study».
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Treball de recerca de Montse Corrius, dirigit pel Dr. Patrick Zabalbeascoa, defensat al Departa-
ment de Traducció i Interpretació de la UAB el 18-9-2002, amb la qualificació d’Excel·lent.

— Pilotatge d’SSA (Sub Station Alpha: un sistema informàtic de subtitulació) en l’alum-
nat de 4t curs de Traducció i Interpretació, FCHTD, UVic (Richard Samson).

— Coordinació del Certificat d’Especialització en Subtitulació i Doblatge, emès conjun-
tament per l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i la Universitat de
Vic, que s’inicia el curs 2002-2003 (Francesca Bartrina).

— Sol·licitud de projecte de millora de qualitat docent «Recursos didàctics de suport di-
gital per al doblatge, la subtitulació i la interpretació simultània» ) DURSI; (Francesca Bartrina;
amb Eva Espasa i Xus Ugarte, professora d’Interpretació de la FCHTD).

Publicacions i congressos

—Bartrina, Francesca. «La previsió del procés d’ajust com a estratègia de traducció per a
l’ensenyament del doblatge», a: Frederic Chaume i Rosa Agost (eds.) La traducción en los medios
audiovisuales, Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2001, 65-71.

— Bartrina, Francesca. «La investigación en traducción audiovisual: interdisciplinarie-
dad y especificidad», a: John Douglas Sanderson (ed.) ¡Doble o nada! Actas de las I y II Jornadas de
doblaje y subtitulación, Alacant: Universitat d’Alacant, 2001, 27-38.

— Bartrina, Francesca i Eva Espasa «Doblar y subtitular en el aula: el reto hacia la profe-
sionalización mediante la didáctica», Trasvases culturales: literatura, cine, traducción, 3, Pajares, E.;
Merino, R.; Santamaría, J.M. (eds.) (2001) Trasvases culturales: literatura, cine, traducción, pp. 429-
445. Servicio Editorial Universidad del País Vasco: Vitoria.

— Bartrina, Francesca i Eva Espasa, conferència conjunta: «La traducción audiovisual
frente a otros tipos de traducción», 17-10-2001, cicle de conferències dins el I Postgrau de Traduc-
ció Audiovisual, Facultat de Traducció i Interpretació, UAB.

—Cánovas, Marcos. «El discurso audiovisual: Born to be wild, o cómo domar a la fiera por
medio de la publicidad», a: Pajares, E.; Merino, R.; Santamaría, J.M. (eds.) (2001) Trasvases cultura-
les: literatura, cine, traducción, pp. 111-118. Servicio Editorial Universidad del País Vasco: Vitoria.

— Espasa, Eva. La traducció dalt de l’escenari , Vic: Eumo, 2001.
— Espasa, Eva. «La traducció per al teatre i per al doblatge a l’aula: un laboratori de pro-

ves», capítol de La traducción en los medios audiovisuales, Frederic Chaume i Rosa Agost (eds.), Cas-
telló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 57-64.

— Espasa, Eva. «Traducir documentales: paisajes híbridos», capítol de Traductores para
todo: Actas de las III Jornadas de doblaje y subtitulación, John Sanderson (ed), Alacant: Publicacions
de la Universitat d’Alacant, 2002, 29-39.

— Espasa, Eva. Conferència: «Traducir documentales: paisajes híbridos», Universitat
d’Alacant, III Jornadas de doblaje y subtitulación, Alacant, 12-12-2001.

— Espasa, Eva. Comunicació «Teatre i traducció: intercanvis desiguals en un supermer-
cat de cultures», V Congrés Internacional de Traducció, UAB, 29-10-2001.
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— Pérez, Miquel. «Anàlisi de la programació», a: Josep Ylla-Català i Santi Ponce, La

pel·lícula del Cineclub. Un capítol de la història de Vic (1958-2000), pàgs. 141-184. Vic: Eumo Edi-

torial, 2001.

5. ESTUDIS DE GÈNERE: DONA I SOCIETAT

Coordinadora: Pilar Godayol

Membres del grup:

Francesca Bartrina, Eva Espasa, Teresa Julio, Carme Sanmartí, Joan Solà, Manuel Vilar, Esther Fat-

sini, Isabel Carrillo, Carme Crivillés, Lluïsa Cotoner, Anna Bonafont, Roser Picas, Pilar Turon,

Carme Vilà, Montse Lorenzo.

Aquest grup està dedicat als estudis sobre gènere. Actualment treball en l’estudi de la Violència de

gènere, està realitzant un buidatge biogràfic de dones catalanes rellevants, i analitza els problemes

físics i psicològics, les funcions i els estereotips literaris i socials de la dona madura.

Activitats del grup

— Bartrina, Francesca; Espasa, Eva; Godayol, Pilar; Sanmartí, Carme. Coordinació de

les I Jornades sobre la violència de gènere: visibilitat i representacions. 14 de desembre de 2001 i 18

de gener de 2002.

— S’ha rebut una subvenció de 4.500 euros per part de l’Institut Català de la Dona.

— Godayol, Pilar. Subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes per al projecte de

creació literària 20 transgressores del XX. Barcelona, 2 de maig de 2002.

Publicacions i congressos

—Bartrina, Francesca. Caterina Albert/Víctor Català. La voluptuositat de l’escriptura. Vic:

Eumo, 2001.

— Bartrina, Francesca. «Gènere, guerra i colonització a l’obra d’Aurora Bertrana», a: Auro-

ra Bertrana, una dona del segle XX, Barcelona: Publicacions de l’Abadia deMontserrat, 2001, 51-63.

— Bartrina, Francesca. «Màscara rere màscara: els discursos autobiogràfics de Víctor Ca-

talà», a: Literatura autobiogràfica. Història, memòria i construcció del subjecte, València: Editorial

Denes, 2001, pàgs. 159-168.

— Bartrina, Francesca. Voices and Visions. The Words and Works of Mercè Rodoreda, Kath-

leen McNerney (ed.), a: Journal of Iberian and Latin American Studies, Volum 7, núm 2, 2001,

pàgs. 214-215.
— Bartrina, Francesca. «La ironia com a subversió: Víctor Català i Felip Palma», Segones
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Jornades d’estudi de la vida i obra de Caterina Albert «Víctor Català», Ajuntament de l’Escala, 25 de
setembre de 2001.

— Bartrina, Francesca. «La de/construcció de la masculinitat en el teatre angloamericà
contemporani», a: Masculinitats: mites, de/construccions i mascarades, IV Jornades d’Investigació Fe-
minista, 29 de maig de 2002.

— Bartrina, Francesca. «Representacions de la violència de gènere a la literatura catala-
na», Jornades sobre la violència de gènere: visibilitat i representacions, Universitat de Vic, 18 de de-
sembre de 2001.

— Carrillo, Isabel. « La educación nueva: imágenes de una pedagogia para la democracia
y la libertad». A: Historia de la educación en valores, vol. II. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001. Pàg.
211-225.

— Carrillo, Isabel. «Pensar l’educació moral avui». A: Repensar la pedagogia avui. Vic: Eu-
mo Editorial, 2001. Pàg. 39-42.

—Godayol, Pilar. Veus xicanes. Contes. Edició i traducció. Eumo Editorial: maig 2001.
— Godayol, Pilar. Conferència «Translating Chicana literature: notes on Cisneros’ work

into Spanish and Catalan», convidada pel Departamento de Letras de la Pontificia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Dia 14 de maig de 2001.

—Godayol, Pilar. Conferència «Traducir Derrida: la seducción del entre», convidada a la
Facultat de Traducció de la Universidade Estadual de Campinas, Sao Paulo. Dia 21 de maig de
2001.

— Godayol, Pilar. Comunicació «The pedagogy of desire: painting, textuality, transla-
tion» al II Congresso Ibero-americano de Traduçao e Interpretaçao en el Centro Universitário Ibe-
ro-americano de Sao Paulo. Dia 16 de maig de 2001.

— Godayol, Pilar. Ponència «Translating Multi-lingual Border Texts», convidada en el
congrés Literary translation and research. A FIT round table. British Centre for Literary Translation
de la University of East Anglia de Norwich, England, 16-18 de novembre de 2001.

— Godayol, Pilar. Comunicació Les belles infidèles: gènere, violència i traducció, dins la
Jornada sobre Violència de gènere: Visibilitat i representacions. Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació, Universitat de Vic, 14 de desembre de 2001.

6. MÓNRURAL: EVOLUCIÓ I FACTORS DE CANVI

Coordinador: Santi Ponce

Membres del grup:
Isabel Carrillo, Josep Casanovas, Santi Ponce, Maties Ramisa, Sebastià Riera, M. Carme Sanmartí,
M. Tere Serra, Joan Soler i Jacint Torrents.

El grup de recerca te per objectiu l’estudi de l’evolució i dels factors de canvi del món rural català
durant l’època contemporània. Centra els seus esforços en determinar les continuïtats i disconti-
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nuïtats, les adaptacions i les transformacions de les societats rurals a la nova realitat marcada per la
difusió de les relacions capitalistes i per la importància del fenomen urbà.

Activitats del grup

—Estudi de l’evolució social, econòmica, política i cultural de les poblacions de Sant Fe-
liu de Llobregat, Folgueroles i Gurb.

— Desenvolupament del projecte d’inventari i catalogació de les col·leccions etnogràfi-
ques del mas Colomer de Taradell.

Publicacions i congressos

— Casanovas, Josep. «La intervenció de les institucions públiques en la formació de la ra-
maderia catalana (1912-1939)». Estudis d’Història Agrària, núm 14, 2001, pp. 209-228.

— Ponce, Santi i Josep M. Rovira (2001), El carrer de Gurb.Un barri emblemàtic de Vic.
Vic: Ajuntament de Vic.

— Ponce, Santi (coordinador i coautor), Jacint Torrents et al. (2001), Folgueroles. Societat
i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial.

— Ponce, Santi (coordinador i coautor), Maties Ramisa et al., (2002), Gurb, un poble
arrelat a la terra. Gurb: Edicions l’Àlber.

— Ponce, Santi «El procés d’especialització ramadera a la Plana de Vic (1850-1930)» Es-
tudis d’Història Agrària, núm 14, 2001, pp.185-196.

— Sanmartí, Carme (directora, coordinadora i coautora) et al. (2002), Sant Feliu de Llo-
bregat. Identitat i història. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

— Torrents, Jacint. «Els guarniments d’animals de peu rodó del mas Colomer de Tara-
dell». Barcelona: Revista Etnològica de Catalunya, Departament de Cultura. CPCPTC, núm 18,
abril 2001, pp. 148-150.

— Torrents, Jacint. «La col·lecció de cistells del mas Colomer de Taradell». Barcelona:
Revista Etnològica de Catalunya, Departament de Cultura. CPCPTC, núm 20, abril 2002, pp.183-
184.

— Torrents, Jacint. «Patrimonio etnológico, identidad cultural y desarrollo sostenible»,
curs d’extensió universitària de la xarxa temàtica ORTUDES a les universitats d’Unijuí (Santa Ro-
sa, Brasil), Nacional de Misiones (Posadas, Argentina) i de Columbia de Paraguai (Asunción, Para-
guai). Juliol-agost de 2001.

— Torrents, Jacint. Exposició «Guarniments d’animals de peu rodó: cavalls muls i ases» i
taller «L’ofici de baster», Museu de l’Art de la Pell, del 21 de març al 21 d’abril de 2002.
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7. EDITORIALS, TRADUCCIONS I TRADUCTORS A LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA

Coordinador:Manuel Llanas

Membres del grup:
Montse Ayats, Lluïsa Cotoner, Pilar Godayol, Maria González, Manuel Llanas, Ramon Pinyol i
Xus Ugarte.

Dins l’àmbit cronològic i territorial indicat, el grup pretén 1) estudiar les iniciatives editorials a
Catalunya, en especial de les que publiquen traduccions, 2) catalogar i analitzar les traduccions, al
català i al castellà i de qualsevol matèria i 3) inventariar i establir una tipologia de traductors amb
informacions sobre les trajectòries respectives.

Activitats del grup

—Durant el curs, els integrants del grup han participat en diferents fòrums acadèmics i
han fet aportacions a l’àmbit d’estudi que li és propi. Al V Congrés Internacional sobre la Traduc-
ció organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona hi van llegir comunicacions, després pu-
blicades (en format CD-Rom), Pilar Godayol (sobre les traduccions de Maria-Mercè Marçal), Ma-
nuel Llanas/Ramon Pinyol (sobre les traduccions del Diari català [1879-1881]) i Xus Ugarte
(sobre dues versions catalanes delGargantua, de Rabelais).

— La Dra. Lluïsa Cotoner, per la seva banda, va presentar una comunicació a les I Jorna-
des a l’entorn de la traducció literària (Universitat Pompeu Fabra, 8 de novembre de 2001); la Dra.
Pilar Godayol, a més, ha vist publicada la traducció a l’italià del seu llibre Gènere i traducció (publi-
cat originalment per Eumo Editorial); Maria González firma un dels capítols (el dedicat a la tra-
ducció de la literatura infantil i juvenil) del llibre col·lectiu Un segle de literatura infantil i juvenil a
Catalunya (Bellaterra: ICE de la UAB, 2002) i va fer a la universitat alemanya de Mainz (26 d’abril
de 2002) una conferència sobre la traducció a Catalunya de literatura infantil en el segle XX. Des-
prés de firmar un conveni amb el Gremi d’Editors de Catalunya per historiar l’edició catalana, Ma-
nuel Llanas n’ha publicat un primer tast: El llibre i l’edició a Catalunya: apunts i esbossos (Barcelona:
Gremi d’Editors de Catalunya, 2001); a més, i conjuntament amb Ramon Pinyol, ha publicat un
capítol (sobre traduccions al català de clàssics literaris francesos) del volum col·lectiu Los clásicos
franceses en la España del siglo XX (Barcelona: PPU, 2001). Ja en solitari, Ramon Pinyol va dictar la
lliçó inaugural del curs 2001-2002 de la nostra universitat, que va versar sobre «Traducció, innova-
ció cultural i redreçament nacional»; a més, ha publicat dins la Miscel·lània Segimon Serrallonga
(Vic: Eumo, 2001) un article sobre «Autors contra traductors en la polèmica sobre la crisi del teatre
català de 1911». En darrer lloc, last but not least, Xus Ugarte firma un article sobre traduccions pa-
remiològiques de La Celestina al número 6 de la revista de traduccióQuaderns, de la UAB.
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Publicacions i congressos

—Cotoner, Lluïsa. «Aspectes de la traducció de literatura». Comunicació presentada en les
I Jornades a l’entorn de la traducció literària (Universitat Pompeu Fabra, 8 de novembre de 2001).

— Godayol, Pilar. «Maria Aurèlia Capmany, traductora». Capítol del llibre Maria Aurè-
lia Capmany: l’afirmació en la paraula. Valls: Cossetània edicions, 2002, pàg. 195-203.

— Godayol, Pilar. «Maria Mercè Marçal, traductora». Comunicació en el V Congrés In-
ternacional de Traducció de la UAB (Bellaterra, 29 a 31 d’octubre de 2001).

— Godayol, Pilar. «Maria Mercè Marçal, traductora». Article publicat en format CD-
Rom dins les Actes del V Congrés Internacional de Traducció de la UAB.

— González, Maria. «La relació entre cultures: el cas de les traduccions». Capítol del lli-
breUn segle de literatura infantil i juvenil a Catalunya. Bellaterra: ICE de la UAB, 2002.

— González, Maria. «Un siglo de literatura infantil traducida en Cataluña»: Conferència
convidada a la Universitat de Mainz, d’Alemanya (26 d’abril de 2002).

— González, Maria. Supervisora de treballs de recerca del programa de doctorat de la
FCHTD de la UVic «Metodologia i anàlisi de la traducció».

— Llanas, Manuel. El llibre i l’edició a Catalunya: apunts i esbossos. Barcelona: Gremi
d’Editors de Catalunya, 2001.

— Llanas, Manuel (amb Ramon Pinyol). «Prosistas y poetas franceses (hasta el siglo
XVIII) traducidos al catalán en el siglo XX». Capítol del llibre Los clásicos franceses en la España del
siglo XX. Barcelona: PPU, 2001, pàg. 23-38.

— Pinyol, Ramon (amb Manuel Llanas). «Les traduccions en el Diari català (1879-
1881)». Comunicació presentada en el V Congrés Internacional de Traducció de la UAB (Bellate-
rra, 29 a 31 d’octubre de 2001).

— Pinyol, Ramon (amb Manuel Llanas). «Les traduccions en el Diari català (1879-
1881)». Article publicat en format CD-Rom dins les Actes del V Congrés Internacional de Traduc-
ció de la UAB.

— Pinyol, Ramon. «Traducció, innovació cultural i redreçament nacional». Lliçó inau-
gural del curs 2001-2002 de la UVic.

— Pinyol, Ramon. «Autors contra traductors en la polèmica sobre la crisi del teatre català
de 1911». Article publicat dinsMiscel·lània Segimon Serrallonga. Vic: Eumo, 2001, pàg. 157-178.

— Ugarte, Xus. «A perro viejo no hay cuz cuz: criteris de traducció paremiològica en qua-
tre versions de La Celestina. Article publicat a Quaderns. Revista de traducció, núm. 6 (2001), pàg.
133-145.

— Ugarte, Xus. «Les dues versions catalanes del Gargantua de Rabelais, amb alguns
exemples de traduccions de parèmies». Comunicació presentada en el V Congrés Internacional de
Traducció de la UAB (Bellaterra, 29 a 31 d’octubre de 2001).

— Ugarte, Xus. «Les dues versions catalanes del Gargantua de Rabelais, amb alguns
exemples de traduccions de parèmies». Article publicat en format CD-Rom dins les Actes del V
Congrés Internacional de Traducció de la UAB.

120 Recerca i publicacions



8. EDICIÓ CRÍTICADE TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE XIX: JACINT VERDAGUER

Coordinador: Ramon Pinyol

Membres del grup:
Maica Bernal. Francesc Codina, Ramon Pinyol, Segimon Serrallonga i Ricard Torrents.

Es porta a terme l’edició crítica de l’obra completa de Verdaguer. S’estudia Verdaguer, obra i con-
text històric. S’edita l’Anuari Verdaguer.

Activitats del grup

—Edicions, estudis i tasca de divulgació de Verdaguer.
— Preparació del V Col·loqui sobre Verdaguer que se celebrarà entre el 6 i 9 de novembre

a Barcelona-Folgueroles-Vic.
— Edició de l’Anuari Verdaguer 1997-2001 (en premsa).

Publicacions i congressos

—Pinyol, R.: J. Verdaguer, «Pàtria», ed. crítica. Eumo. 2002.
— Pinyol, R.: «Super Flumen» i «Al castell de Montcada», dos poemes inèdits de Verda-

guer. Revista d’Igualada, núm. 10 (abril 2002), 103-106.
— Pinyol, R.: «Una explícita poesia patriòtica: ‘Lo Farell’». Serra d’Or, núm. 506 (febrer

2000), 32-34.
— Pinyol, R.: «Pàtria». Avui. Supl. monogràfic «Verdaguer: 100 anys d’idil·lis i calvaris»,

23-4-2002, 10.
— Pinyol, R.: «Les ciutats de Verdaguer: Buenos Aires i Manila». Avui. Supl. monogràfic

«Verdaguer: 100 anys d’idil·lis i calvaris», 23-4-2002, 13.
— Torrents, R.: «Verdaguer-Gaudí: Una aproximació», dins Gaudí-Verdaguer (Barcelo-

na: Ajuntament de Barcelona, 2002), 55-85.
— Torrents, R.: «Lírica de la natura, crisi ecològica, Verdaguer», dins Desencís d’un paisat-

ge. Poesia i natura a través de Verdaguer (Barcelona: Ajuntament/Folgueroles: Ajuntament), 27-31.
— Torrents, R.: «Verdaguer i el mecenatge. Els tres primers protectors», Serra d’Or, núm.

506 (febrer 2002), 14-18.
— Torrents, R.: «Canigó». Avui. Supl. monogràfic «Verdaguer: 100 anys d’idil·lis i calva-

ris», 23-4-2002, 11.
— Torrents, R.: «Les ciutats de Verdaguer: París». Avui. Supl. monogràfic «Verdaguer:

100 anys d’idil·lis i calvaris», 23-4-2002, 11.
— Codina, F.: «L’impacte dels trasbals demogràfic i la creixença urbana en la poesia de

Verdaguer», dins Desencís d’un paisatge. Poesia i natura a través de Verdaguer (Barcelona: Ajunta-
ment/Folgueroles: Ajuntament), 27-31.
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— Codina, F.: «Barcelona». Avui. Supl. monogràfic «Verdaguer: 100 anys d’idil·lis i cal-
varis», 23-4-2002, 12.

— Codina, F.: «A un rossinyol», una variació poètica de Verdaguer. Revista d’Igualada,
núm. 10 (abril 2002), 107-109.

— Serrallonga, S.: «Les ascensions de Verdaguer. De la mitologia a la mística». Serra d’Or,
núm. 506 (febrer 2002), 19-22.

— Bernal, M.: Verdaguer: l’home que creava mons (en col. amb C. Rubio). Vic: Eumo Edi-
torial, 2002.

— Bernal, M.: «Activitats per a les escoles de Vic en l’Any Verdaguer» (en col. amb C.
Rubio, T. Dodas i Escola Masferrer). Vic: Ajuntament, 2002.

9. QUALITATDE VIDA ENGERIATRIA

Coordinador: Joan Carles Casas

Membres del grup:
Joan Carles Casas, Sebastià Canamasas, Roser Picas, Montse Vall, Àngel Torras, Judit Rusiñol, Mi-
reia Datzira, Marc Vidal, Anna Bonafont i de l’ABS de Manlleu i el consultori de Roda de Ter: Nú-
ria Bach, Dolors Colell, Anna Fusté, Marta Domínguez i Jefa Bustins.

Aquest grup treballa en els projectes següents: 1) Aspectes psicomètrics d’un instrument de mesura
per a la valoració a domicili de l’activitat funcional, 2) Intervencions terapèutiques: Programa de
reeducació vesical de la incontinència urinària d’esforç, d’urgència i mixt en la gent jove i gran, 3)
Desenvolupament d’estratègies de participació de la població en l’elaboració de línies de planifica-
ció sanitàries i socials, 4) Utilització de medicaments i automedicació en la gent gran i 5) Educació
per a l’envelliment: envelliment saludable.

Activitats del grup

— Joan Carles Casas, convidat com a ponent a la taula rodona «Investigació, recerca i
avaluació en atenció domiciliària» a les IV Jornades dels equips PADES de Catalunya. Mataró, 15
de novembre de 2001.

10. ALIMENTACIÓ I SALUT

Coordinadora:Núria Obradors Aranda

Membres del grup:
Eva Rovira, Núria Obradors, Jordi Viver, Joan Saló (Hospital General de Vic), Malu Calle i Joan
Carles Casas.
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En els darrers anys s’han detectat algunes substàncies que poden afavorir la carcinogènesi, com ara
greixos, àcids biliars o esterols, i d’altres a les quals se’ls ha atribuït un paper protector, com ara els
àcids grassos volàtils. Tot i l’abundant informació en aquest camp, s’està lluny de conclusions defi-
nitives, ja que la biologia del càncer colorectal (CCR) és complexa. Una de les raons d’aquesta
complexitat ve donada per les diferències quant a la incidència de la malaltia en diverses àrees ge-
ogràfiques. Per tant, convé conèixer si les diferències es deuen només a les variacions dietètiques
degudes a condicionants culturals o geogràfics o bé a altres factors. El grup ha iniciat l’estudi del
perfil lipídic del residu fecal de pacients amb neoplàsia de còlon sota control dietètic i l’estudi dels
hàbits alimentaris de la població de la comarca d’Osona: relació entre dieta i càncer colorectal

— S’ha obtingut una beca de la Societat Catalana de Digestologia, atorgada al Dr. Saló
pel projecte «Perfil lipídic del residu fecal en pacients amb neoplàsia de còlon sota control dietètic».
Quantitat: 2.404 euros.

11. TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES

Coordinadores: Anna Rovira i Lourdes Albiach

Membres del grup:
Lourdes Albiach, Queralt Argerich i Anna Rovira

L’objectiu general d’aquest grup és ampliar els pocs coneixements científics existents sobre la rela-
ció que hi ha entre diferents teràpies complementaries i el procés salut-malaltia. El grup a iniciat
l’estudi de l’efectivitat de la reflexologia podal en el restrenyiment.

12. MEDI AMBIENT

Coordinadora:Consol Blanch

Membres del grup:
Consol Blanch Colat, Miquel Caballeria Suriñach, Carme Casas Arcarons, Albert Hueso Morell,
Xavier Serra Jubany, Josep Turet Capellas, Enric Vilalta Famada i Ester Vinyeta Puntí.

Personal d’altres centres que col·laboren ocasionalment amb el grup:
Jaume Boixadera (Dept. d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya), Joaquim Es-
pona (Pla Estratègic de la Vall del Ges), Xavier Guardino (Institut Nacional d’Higiene i Seguretat
en el Treball, Barcelona), M. Gràcia Rosell (Institut Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball,
Barcelona) i Josep Saña (Químic. Exercici lliure de la professió).

L’experiència bàsica professional dels integrants del grup i la seva formació específica en l’àmbit del
medi ambient, fa possible la realització de projectes que resolguin problemes d’ampli abast en el
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camp del Medi Ambient. Actualment es treballa en 1) la caracterització i el tractament de purins
porcins, 2) la determinació i el control de la qualitat de l’aire, 3) el coneixement i la gestió sosteni-
ble de sòls agrícoles, 4) la revalorització de residus orgànics i 5 ) l’estudi de la morfodinàmica costa-
nera de la zona de rompents.

Activitats del grup

— Estudi de l’impacte ambiental de la Planta DDP a Osona. Conveni SART-Junta de
Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

— «La qualitat del aire interior i exterior: aplicació al control de COV a la ciutat de Vic»
PN 115-INSHT

— EVK3-2000-22014 «Human interaction with large scale coastal morphological evo-
lution», HUMOR, dins del marc Environmental and Susteinable Development Program de la
U.E. (01/02/2001-31/12/2003).

— PB98-0929 «Interacción de ondas largas y corriente longitudinal en la morfodinámica
de la zona de rompientes», D.G.E.S.I.C. (30/12/99-30/12/2002).

— Contracte d’assistència tècnica núm. AT.720.0004.01.NG entre la Universitat Po-
litècnica de Catalunya i la Universitat de Vic per desenvolupar els models numèrics «morfo52» i
«morfo55» previstos en el projecte HUMOR. (4.640.000 ptes) (01/02/2001-31/01/2002).

— S’està tramitant un nou contracte d’assistència tècnica entre la Universitat Politècnica
de Catalunya i la Universitat de Vic per millorar el model numèric «morfo55» previst en el projecte
HUMOR. (13943.20 euros). (01/02/2001-31/07/2002). Aquest contracte serà prorrogable.

— Estudi de les pràctiques de fertilització i dels nivells de nitrats en la zona vulnerable 3
(Osona). Conveni amb el DARP. Memòria final de l’estudi presentada al DARP al juliol de 2002.

— Projecte R+D «Digestió metanogènica de la fracció sòlida de purins porcins», conveni
de col·laboració SART- Ros Roca.

— Cartografia dels hàbitats, a escala 1:50.000, dels fulls 332 (Vic) i 294 (Manlleu).
Col·laboració amb el Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació del Dept. de Biologia Ve-
getal de la UB en l’elaboració del Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España, (Direc-
ción General de la Conservación de la Naturaleza, del Ministerio de Medio Ambiente) i de la Car-
tografia dels Hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000 (Dept. de Medi Ambient, Generalitat de
Catalunya).

Publicacions i congressos

—Baquerizo, A; Caballeria, M.; Losada, M.A.; Falqués A. «Frontshear and backshear ins-
tabilities of the mean longshore current.» J. Geophys. Res., Vol 106, Núm. C8, pp16997-17011,
2001.

— Baquerizo, A.; Caballeria, M; Losada, M. A.; Falqués, A. «Modulated shear flow».
Proc. 27th. Int. Conference Coastal Engineering (ASCE), pp 840-850, 2001.
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— Baquerizo, A.; Caballeria, M; Losada, M. A.; Falqués, A. «Frontshear and backshear
instabilities of the mean longshore current», J. Geophys. Res., vol 106, núm. C8, pp 16997-1701,
2001.

— Blanch, C.; Hueso, A.; Arisa G. «Caracterització de COV en aire interior i en aire exte-
rior a la Ciutat de Vic», Comunicació enviada a les 10es. Jornades d’Anàlisi Instrumental-Expoqui-
mia. Barcelona, 26-29 de novembre de 2002.

— Caballeria, M. Workshop del projecte de recerca EVK3-2000-22014 de la U.E. «Hu-
man interaction with large scale coastal morphological evolution»,HUMOR progress meeting, cele-
brat del 6 al 9 de febrer de 2002 a Zahara de los Atunes (Cádiz).

— Caballeria, M. Workshop del projecte de recerca EVK3-2000-22014 de la U.E. «Hu-
man interaction with large scale coastal morphological evolution»,HUMOR progress meeting, cele-
brat del 10 al 13 de setembre de 2002 a Utrech (Holanda).

— Caballeria, M.; Coco, G.; Falqués A.; Huntley, D. «Crescentic Bars and Neashore Self
Organization Processes». 28th International Conference on Coastal Engineering, ICCE2002, del 7 al
12 de juliol de 2002 a Cardiff, Wales.

— Caballeria, M.; Falqués, A.; Coco, G.; Huntley, D. «A morphodynamic mechanism
for transverse bars in the nearshore», 4th International Conference on Coastal Dynamics 2001. Lund
(Suècia) 11-14 de juny de 2001. Exposició oral.

— Caballeria, M.; Falqués, A.; Coco, G.; Huntley, D. «A morphodynamic mechanism
for transverse bars in the nearshore» Proc. 4th Int. Conf. Coastal Dynamics (ASCE), pp.1058-1067,
2001.

— Caballeria, M.; Falqués, A.; Coco, G.; Huntley, D. «Nonlinear dynamics of nearshore
crescentic and transverse sand bars», XXVI European Geophysical Society General Assembly. Nice
(França). 26-30 de març de 2001. Exposició oral.

— Caballeria, M.; Coco,G.; Falqués A.; Huntley, D. «Crescentic Bars and Nearshore Self
Organitzation Processes», 28th Int. Conference on coastal Engineering, ICCE 2002, Cardiff. Wales,
7-12 juliol 2002.

— Caballeria, M.; Coco, G.; Falqués A.; Huntley, D. «Crescentic Bars and Nearshore
Self Organitzation Processes», 28th Int. Conference on coastal Engineering, ICCE 2002, Cardiff.
Wales, 7-12 juliol 2002.

—Caballeria,M.; G. Coco; A. Falqués; D.Huntley «Self-organizationmechanisms for the
formation of nearshore crescentic and transverse bars» J. Fluid.Mech., vol 465, pp. 379-410. 2002.

— Caballeria, M.; A. Falqués; G. Coco; D. Huntley «A morphodynamic mechanism for
transverse bars in the nearshore» Proc. 4th Int. Conf. Coastal Dynamics (ASCE), pp. 1058-1067.
2001.

— Casas, C.; Ninot, J. M. «Species composition and soil propierties relationhips in the
submediterranean grasslands». Acta Bot. Barc., Vol. 49 (en premsa, acceptat).

— Casas, C.; Ninot. J. M. «Biomasa aérea y producción primaria de pastizales submedi-
terráneos en la Plana de Vic». Actas de la XLII Reunión Científica de la SEEP: 189-194. Lleida,
2002.
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— Casas C.; Ninot, J.M. «Relació entre les característiques dels sòls i la composició flo-
rística de les pastures de la Plana de Vic». Comunicació Pòster. VI Col·loqui internacional de Botà-
nica Pirenaico-Cantàbrica Barruera. Vall de Boí. 5-7 de juliol de 2001.

— Casas, C.; Ninot, J.M. «Soil Water Regime in a Transition from Mediterranean to
Centroeupean Pastures», Comunicació Pòster, 44th IAVS Symposium: Vegetation and Ecosystem
Functions. Freising-Weihenstephan, Munich (Alemanya), 29 juliol - 4 d’agost de 2001.

— Casas, C.; Ninot. J. M. «Biomasa aérea y producción primaria de pastizales submedi-
terráneos en la Plana de Vic». Comunicació pòster. XLII Reunión Científica de la SEEP. Lleida, 6 -
10 de maig de 2002.

— Casas, C.; Vinyeta, E. «El Paisatge Natural», capítol del llibre Gurb, un poble arrelat a
la terra. Vic: Ed. l’Àlber, 2002.

— Casas C. «El paisatge vegetal dels turons de la Plana de Vic. Uns espais que cal conser-
var». Conferència. Sessió científica de la ICHN, dins del cicle de sessions científiques de la Institu-
ció Catalana d’Història Natural Biologia i conservació d’organismes. Universitat de Vic, 15 de no-
vembre de 2001.

— Falqués, A.; Caballeria, M.; Ribas, F.; Montoto, A. «Dinámica de las barras sedimen-
tarias en la zona de rompientes y procesos de auto-organización», VI Jornadas Españolas de Ingenie-
ría de Puertos y Costas. Palma de Mallorca (Espanya). 17-18 de maig de 2001. Exposició oral.

— Falqués, A.; Caballeria, M.; Ribas,F.; Montoto, A. «Dinàmica de las barras sedimenta-
rias en la zona de rompientes y procesos de auto-organización», Actas de las VI Jornadas Españolas
de Ingeniería de Puertos y Costas, pp 69-70, 2001.

— Serra, X. «Utilització agrícola de fangs de depuradora i compost en agricultura».
Ponència a Jornades de Medi Ambient. Olost, octubre de 2001.

— Serra, X.; Vila, M. «Viabilidad tècnica de la utilización del compost como agente es-
ponjante alternativo en la planta de compostaje de Manresa», Tecnologia del agua, núm. 212, 57-64
(2001).

— Turet, J. «Els purins porcins: problemàtica i solucions. Tractament de purins». Ponèn-
cia del Mòdul de Medi Ambient. Cursos Sus ScrofaCatalunya. 7 de febrer de 2002.

— Turet, J. «Els purins porcins: problemàtica i solucions. Tractament de purins». Ponèn-
cia del mòdul de Medi Ambient. Cursos Sus Scrofa. Lisboa, Portugal. 26 de febrer de 2002.

— Turet, J.; Vilalta, E. ; Serra, X. (2001) «Incidència ambiental de la ramaderia intensi-
va: els fems i els purins a Osona». Taula rodona, Sessió ICHN-SCB, Facultat de Biologia, UB, Bar-
celona.
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13. TECNOLOGIA DELS ALIMENTS

Coordinadora:Maria Teresa Piqué

Membres del grup:
Consol Blanch Colat, Anna Dalmau Roda, Albert Hueso Morell, Emili I. López Sabater, M.
Mercè Molist López, Núria Obradors Aranda, M. Teresa Piqué Ferré, Lídia Raventós Canet, Josep
M. Serrat Jurado i Jordi Viver Fabregó.

El grup de recerca en Tecnologia dels Aliments té com a línia de recerca principal l’estudi de les ca-
racterístiques organolèptiques dels aliments, especialment dels seus components volàtils. La multi-
disciplinaritat d’aquest grup fa que aquesta línia de recerca es desenvolupi abastant diferents camps
del coneixement en ciència i tecnologia dels aliments, com ara: Anàlisi d’aliments, Biotecnologia
dels aliments, Control de qualitat a la indústria alimentària, Emmagatzematge en atmosferes pro-
tectores i Optimització de processos. Els projectes que s’han anat desenvolupant al llarg del curs
2001-2002 han estat: 1) Conservació de productes carnis cuits en atmosferes protectores i 2) Anà-
lisi d’aliments: Validació de mètodes analítics i instrumentals.

Publicacions i congressos

— Blanch, C. Determination of Carbendazim levels in Grapes and Wine by Liquid Chro-
matography. International Meeting of the Group of Chromatography and Related Techniques.
València, abril 2001.

— Blanch, C. Conferencia Magistral: Chocolate y Salud –golosina y alimento–. 8va Confe-
rencia Internacional de Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. Ciutat de l’Havana, 23-26 d’abril
de 2002.

— Blanch, C. Incidencia de la Universitat de Vic en el ámbito de la industria alimentaria de
la zona. 8va Conferencia Internacional de Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. Ciutat de l’Ha-
vana, 23-26 d’abril de 2002.

— Piqué, M.T: El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 8va Conferencia Inter-
nacional de Ciencia y Tecnologia de los Alimentos. Ciutat de l’Havana, 23-26 d’abril de 2002.

14. SENSORS

Coordinadora: M. Àngels Crusellas

Membres del grup:
M. Àngels Crusellas Font, Juli Ordeix Rigo, M. Teresa Piqué Ferré, Joaquim Pla Brunet, Lídia Ra-
ventós Canet, Jordi Serra Espaulella, Moisès Serra Serra, Antoni Surinyanch Albareda i Antoni Za-
fra Pinto.
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Per una banda s’ha treballat des de l’àrea d’electrònica. En aquesta àrea hi ha dues línies diferents. Una
d’elles abasta el disseny i la fabricació d’instrumentació electrònica associada a sensors potenciomè-
trics en el seu calibratge, la presa i anàlisi de dades i el control del procés. L’altra línia correspon a l’es-
tudi de les metodologies de codisseny HW-SW (i en particular de la metodologia POLIS, que és una
eina de codisseny, per a sistemes reactius) i implementació d’un flux de codisseny global mitjançant la
implementació d’algun exemple d’un sistema encastat utilitzant aquesta metodologia, sobre una pla-
taforma de prototipat que conté unmicrocontrolador y un dispositiu reconfigurable FPGA.
Per altra banda, s’ha treballat en la construcció de sensors potenciomètrics, el seu calibratge, l’estu-
di i elaboració del protocol de mesura, i la seva aplicació en la mesura i el control de paràmetres
analítics per aplicacions en indústries agroalimentàries. També s’han realitzat mesures amb sensors
no molt específics en dissolucions de diversos elements que presentaven interferències. Les dades
s’han tractat amb xarxes neurals i els resultats obtinguts han estat òptims.

Activitats del grup

— El grup ha assistit a la Vième Rencontre Transfrontalière Capteur et Biocapteurs celebra-
da a Tolosa (França) el 20 i 21 de setembre de 2001, on ha presentat dos pòsters.

— M. Àngels Crusellas ha estat en el comitè científic del Vième Rencontre Transfronta-
lière Capteur et Biocapteurs, celebrat a Tolosa el 20 i 21 de setembre de 2001.

— M. Àngels Crusellas i Jordi Solé (Grup de Processament del Senyal) han dirigit el tre-
ball de fi de carrera «Aplicació de xarxes neurals a senyals obtinguts per elèctrodes en dissolucions»
de l’estudiant Sònia Farré.

Publicacions i congressos

— Colomé; X. Canadell i M. Serra. Codisseny HW/SW aplicat als sistemes d’adquisició de
dades. Pòster. VIème Rencontre Transfrontalière Capteur et Biocapteurs. Tolosa (França), 20 i 21 de
setembre de 2001.

— L. Molina; M. del Valle i L. Raventós.Mesures de nitrats en salmorres mitjançant sensors
potenciomètrics en un sistema automàtic en l’entorn LABVIEW. Pòster. VIème Rencontre Transfronta-
lière Capteur et Biocapteurs. Tolosa (França), 20 i 21 de setembre de 2001.

— Q. Saiz; M. Serra; J. Tirado; A. Portero; L. Ribas i J. Carrabina. Un camino desde el co-
diseño HW/SW hasta las plataformas de prototipado para computación configurable. I Jornadas sobre
Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Alicante. 19 - 21 de setembre de 2001.

— M. Serra; J. Tirado; Q. Saiz; L. Ribas i J. Carrabina. Experiments in Rapid Prototyping
of Reactive Systems with POLIS. XVI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems.
Oporto (Portugal), 20 - 23 de novembre de 2001.

— M. Serra; J. Tirado; A. Portero; Q. Saiz; L. Ribas i J. Carrabina. Codesign for Rapid
Prototyping of Embedded Systems Based on Reconfigurable Platforms. Design of Hardware/Software
Embedded Systems. Universitat de Cantabria (2001).
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15. ENERGÈTICA SOLAR

Coordinador: Francesc Castellana

Membres del grup:
Francesc Castellana, Manel Vilar, Carles Torres i Josep Ayats.

El grup d’Energètica solar està treballant des de principis d’any per aconseguir una instal·lació fo-
tovoltaica, connectada a la xarxa elèctrica, de 5 kWp, a la teulada de l’edifici de la Torre dels Frares.
Aprofitant el marc legal recent (RD 1663/2000 i Decret Català 352/2001) en paral·lel amb el marc
d’aprofitament de recursos renovables que contempla el RD 2818 desde 1998).
La finalitat del projecte es: a) demostrar la viabilitat de les instal·lacions fotovoltaiques a la Plana de
Vic, b) mesurar experimentalment el guany energètic obtingut mitjançant la utilització d’un siste-
ma de seguiment solar en un eix, c) disposar d’una planta pilot amb possibilitat d’ús experimental i
d) proveir la comunitat de dades instantànies de generació energètica mitjançant la pagina web de
la Universitat de Vic.

Activitats del grup

— El passat 8 de maig el grup de recerca va participar en una Jornada Tècnica a la UVic
organitzada per aquesta universitat conjuntament amb l’Agencia de l’Energia d’Osona i el Colegi
d’Arquitectes de Catalunya: «Integració, tecnologia i finançament dels captadors solars fotovol-
taics»

— Durant el mes de juny s’ha muntant un equip de prova basat en un mòdul fotovoltaic
de 50Wp en silici monocristal·lí. S’ha obtingut la corba característica I-V en diferents condicions
d’il·luminació al campus Torre dels Frares. L‘equip de prova s’ha dotat d’un regulador i carregador
de bateries i de les proteccions elèctriques necessàries, de manera que està preparat tambè com a
material docent.

16. MODELITZACIÓDE SISTEMES BIOLÒGICS

Coordinadors:Malu Calle i Josep M. Serrat

Membres del grup:
M. Luz Calle, Ramon Oller, Josep M. Serrat i Enric Vilalta

Els models teòrics, basats en conceptes matemàtics i tractables en bona part gràcies a les tècniques
de computació, són una eina imprescindible per poder conèixer d’una manera més profunda i ge-
neral les lleis que regeixen el funcionament dels ésser vius. En aquest sentit, els objectius generals
de la línia de recerca són els següents: 1) desenvolupar, implementar i difondre mètodes matemà-
tics i computacionals aplicables a la modelització de sistemes biològics i 2) detectar sistemes biolò-
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gics l’estudi matemàtic dels quals pugui contribuir tant a la comprensió biològica del sistema com
al desenvolupament dels mètodes matemàtics i computacionals implicats. Actualment s’està treba-
llant en 1) l’estudi metodològic sobre anàlisi de la supervivència, aplicat a estudis mèdics i epide-
miològics (Sida, oncologia) i a l’anàlisi de la vida útil dels aliments, 2) en l’aplicació dels Models
Ocults de Markov (HMM) a l’anàlisi de seqüències biològiques, 3) en l’anàlisi de l’estructura i or-
ganització del codi genètic, 4) en l’estudi i comparació de xarxes naturals i teòriques i 5) en la mo-
delització matemàtica de sistemes de depuració biològica d’aigües residuals.

Activitats del grup

— Organització del congrés First Barcelona Workshop on Survival Analysis. Research
and Training in Failure Time Methods in the New Millenium, del 12 al 14 de juny de 2002 a Bar-
celona. M.Calle, vocal del comitè organitzador.

— M.L. Calle va ser vocal del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral Regression and Resi-
dual Analysis with Interval-Censored Data, presentada el 19 de juliol de 2002 per Rebeka Top al
Departament d’Estadística de la Universitat de Dortmund (Alemanya).

— M.L. Calle, juntament amb C. Serrat i G. Gómez, va editar els Proceedings del First
Barcelona Workshop on Survival Analysis (Barcelona, 2002), ISBN 84-699-8602-3.

— Participació en el Seminari sobre mètodes per a dades censurades en un interval al Depar-
tament d’Estadística i Investigación Operativa, UPC. Barcelona, 12 a 16 de novembre de 2001. R.
Oller i M. Calle imparteixen dues de les xerrades.

Publicacions i congressos

— Calle, M.L. ‘The Analysis of Interval Censoring and Double Censoring via Markov
Chain Monte Carlo Methods’.Document de Recerca n. 1, Universitat de Vic. 2002.

— Calle, M.L. i G. Gómez, ‘Modeling AIDS latency distribution with doubly-censored da-
ta’ Proceedings XXIthMeeting of the International Biometric Society. (Freiburg, Alemanya, 2002).

— Calle, M. L. and Gómez, G. «Nonparametric Bayesian estimation from interval-cen-
sored data using Monte Carlo methods» Journal of Statistical Planning and Inference, vol. 98, pp
73-87 (2001).

— Calle, M.L. i G. Gómez ‘Modelos de regresión con censura en los covariantes’. Actas de
la VIII Conferencia Española de Biometría, editades per M.D. Ugarte, A.F. Militino, (Pamplona,
2001). ISBN 84-950-7550-4.

— Calle, M.L.; Gómez, G. i Oller, R. ‘A walk through interval-censored survival data’.
Document de Recerca DR2001/16, Dept. d’Estadística i Investigació Operativa, Universitat Politèc-
nica de Catalunya (2001).

— Calle, M.L. i Gómez, G. ‘Semiparametric Bayesian Analysis of Regression Models
with an Interval-censored Covariate’. Document de Recerca DR2001/04, Dept. d’Estadística i In-
vestigació Operativa, Universitat Politècnica de Catalunya (2001).
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— Oller, R.; Gómez, G. i Calle, M.L. ‘Interval Censoring And The Heuristic Likeliho-
od’. Proceedings of the First Barcelona Workshop on Survival Analysis (Barcelona, 2002), editades per
G. Gómez, Calle, M.L. and Serrat, C. ISBN 84-699-8602-3.

17. PROCESSAMENTDE SENYAL

Coordinadors: Jordi Solé i Vladimir Zaiats

Membres del grup:
Albert Baucells, Montserrat Corbera, Enric López, Pere Martí, Carles Sans, Jordi Solé i Vladimir
Zaiats.

Aquest grup investiga 1) els models matemàtics que s’utilitzen en el processament de senyal, con-
cretament sistemes de Volterra, sèries de Volterra i sistemes dinàmics, 2) els mètodes estadístics
aplicats al processament de senyal, relacionats amb estimació paramètrica i no paramètrica de pro-
cessos Gaussians, sub-Gaussians i no Gaussians, 3) es treballa en processament digital de senyal
aplicat a comunicacions OFDM (TV digital, WirelessLAN’s, ASDL, etc.) i s’exploren aplicacions
relacionades amb les noves tecnologies (internet, aplicacions GSM, etc.)

Activitats del grup

— J. Solé i Casals, professor convidat a l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Ra-
dioélectricité de Grenoble (ENSERG), durant tres mesos (2001-2002), amb treball de recerca al La-
boratoire des Images et Signaux (LIS) de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG).

— J. Solé i Casals, professor visitant al Laboratoire des Images et Signaux (LIS) de l’Institut
National Polytechnique de Grenoble (INPG), de l’1 al 10 de febrer de 2002, impartint la docència
del curs de doctorat titulat «Deconvolution aveugle et inversion de systèmes deWiener».

— J. Solé i Casals va fer una estada Sòcrates a l’INPG (Grenoble), febrer de 2002, de
docència i investigació.

— V. Zaiats va realitzar una estada convidada d’investigació a la Humboldt-Universität
zu Berlin (Alemanya), del 30 d’agost al 9 de setembre de 2001, on va impartir una ponència convi-
dada al seminari Stochastic Finance de l’esmentada universitat.

—M. Àngels Crusellas (Grup de Sensors) i Jordi Solé han dirigit el treball de fi de carrera
«Aplicació de xarxes neurals a senyals obtinguts per elèctrodes en dissolucions» a l’estudiant Sònia
Farré.

— Es va concedir una Acció Integrada amb el LIS (Grenoble, França). Entitat finançado-
ra: DURSI. Duració: 2001-2002. Import: 3.005,06 euros.
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Publicacions i congressos

—V. Buldygin, F. Utzet, V. Zaiats. A note on the application of integrals involving cyclic
products of kernels.Document de Recerca n. 4. Vic: Universitat de Vic, 31 de maig de 2002.

— V. Buldygin, F. Utzet, V. Zaiats. A note on the application of integrals involving cyclic
products of kernels.Qüestió, vol. 26, n. 1-2, pàg. 3-14.

— V. Buldygin, F. Utzet, V. Zaiats. Application of techniques related to integrals invol-
ving a cyclic product of kernels to statistics of stochastic processes. Comunicació al «V Congreso
Galego de Estatística e Investigación de Operacións», Ferrol, 12-14 de setembre de 2001.

— J. Solé-Casals, C.G. Puntonet, I. Rojas «Simulated Annealing, High-Order Statistics
and Mutual Information for Separation of Sources», XVI Simposium de la Unión Científica Inter-
nacional de Radio URSI’2001, Universidad Europea de Madrid, del 19 al 21 de setembre de 2001.

— J. Solé-Casals, C. Jutten, T. D. Pham. Inversió cega de funcions no-lineals mitjançant
un procés de gaussianització.Document de Recerca n. 3. Vic: Universitat de Vic, 31 de maig de 2002.

— Taleb, J. Solé-Casals, C. Jutten «Quasi-Nonparametric Blind Inversion of Wiener Sys-
tems», IEEE Transactions on Signal Processing, 49, n. 5, pp. 917-924, maig de 2001.

— V. Zaiats. Parametric and nonparametric inference for the correlation function. Co-
municació al congrés «International Gnedenko Conference», Kyïv (Ucraïna), 3-7 de juny de 2002.

— V. Zaiats. 9 ressenyes publicades en la revista referativaMathematical Reviews.

ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA

Facultat d’Educació

—Estudi «Localització i anàlisi d’elements del patrimoni cultural del riu Gurri al seu pas
per Vic», realitzat per Josep Casanovas i Jacint Torrents amb la col·laboració de Joan Escarrabill i
David Segalés per encàrrec de l’Ajuntament de Vic.

— Acabament de l’informe de Recerca «La fusió de les escoles de Vic. Anàlisi d’una pro-
posta de política educativa per a respondre al repte de l’educació intercultural en l’àmbit munici-
pal». GREUV: Jaume Carbonell, Isabel Carrillo, Laura Catena, Cristina Jurado, Rosa Valcarcel,
Antoni Tort i Núria Simó. Universitat de Vic. 1998-2002.

— Joan Soler actua com a membre de la Comissió «Eladi Homs» de la Societat Catalana
de Pedagogia en l’elaboració d’un dictamen sobre el projecte de Ley de Calidad, Pedagogia i partici-
pació. Per una educació de qualitat (juny de 2002).

Membre del comitè organitzador de les VII Jornades d’Escola Rural per a estudiants de
Mestre (Tàrrega, 18 i 19 d’abril de 2002). Participació de 30 estudiants de la Facultat d’Educació
de la UVic en aquestes jornades.

Membre del comitè organitzador de les XV Jornades d’Història de l’Educació als Països
catalans «Municipi i educació» (celebrades a Badalona, 14, 15 i 16 de novembre de 2001).

132 Recerca i publicacions



—Àngel Alsina, com a professsor de la Universitat de Vic, participa en el Projecte Extern
d’Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic del Plan Nacional I+D+I (2000-2003)
«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, i hi participen la Uni-
versitat de Barcelona i la Universitat de Murcia.

— Marta Marimon. Presentació del treball de recerca «Paràmetres que defineixen una si-
tuació d’aprenentatge col·laboratiu en un entorn virtual», en el marc del programa de doctorat
«Multimèdia Educatiu» del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de
Barcelona.

— Miquel Pérez. Presentació del treball de recerca: «Orígens de l'exhibició cinematogrà-
fica alternativa a Catalunya (1928-1936)» dirigit pel Dr. Joan M. Minguet. Dept. d'Art de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, juny de 2002.

— Jordi Martí. Presentació del treball de recerca «Anàlisi de les propostes d’intervenció a
l’aula i del coneixement didàctic del contingut en relació als sistemes vius en un grup d’estudiants
de mestre d’educació primària», en el marc del programa de doctorat del Departament de Didàcti-
ca de les Ciències Experimentals i les Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

—M. C. Bernal i Carme Rubio. Van formar part de la Comissió de l’Ajuntament de Vic
«Jacint Verdaguer a les escoles de Vic».

— Isabel Carrillo. Conferència «Estado actual de la resistencia de los pueblos europeos
ante la globalización» dins el «Primer Seminario Iberoamericano Jacobo Arbenz Guzmán sobre
Globalización y Derechos Humanos». Organitzat per la Procuraduría de los Derechos Humanos
de Guatemala amb el suport de la Embajada Real de los Paises Bajos, Holanda. Guatemala, 1-2
d’agost de 2002.

Ha estat membre del Tribunal de la tesi doctoral de Rosa Guitart Aced sobre «El tracta-
ment de les actituds en el context escolar». Universitat Autonoma de Barcelona, 22 d’octubre de
2001.

— Josep Casanovas. Conferència «El franquisme a Osona», pronunciada a Vic l’11
d’abril de 2002 a l’Aula de Difusió Cultural de l’ASVAT, per a la gent gran.

— Esther Fatsini. Ha estat membre del jurat de secundària dels 2ns Premis de didàctica
2001 organitzats per Eumo Editorial i la Facultat d’Educació. Vic, abril 2002

— Esther Fatsini i Rosa Guitart. Participació en la coordinació de les III Jornades de les es-
coles 3-12, gener de 2002, promogudes per la FMRP.

— Josep Font. L’avaluació de la consciència fonològica. Jornades d’intercanvi d’experièn-
cies de treball amb persones amb n.e.e. GIEE – Departament d’Ensenyament. Barcelona 22 i 23 de
febrer de 2002.

— Núria Simó. Integrant del comitè organitzador del «II Congrés Europeu de Tecnolo-
gia de la informació en l’educació i la ciutadania: Una visió crítica» realitzat a Barcelona els dies 26,
27 i 28 de juny de 2002. Objectius: Reflexionar sobre els canvis que està vivint la societat digital
actual i analitzar des d’una perspectiva complexa les problemàtiques socials d’aquesta societat i les
seves repercussions en l’educació i en el concepte de ciutadania. Organitza: Universitat de Barcelo-
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na, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat
Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic.
Col·laboracions: MICYT, DURSI, Fundació La Caixa, Fundació Catalana de Recerca, Espiral,
Toshiba, Ajuntament de Barcelona, Octaedro, Essi Projectes, Virtual de la UB. Participants: 250.

Ha estat membre en el Tribunal de la tesi doctoral de Lisete-Arnizaut de Vargas «Danza,
educación y sociedad en Rio Grande do Sul-Brasil» presentada a la Facultat de Pedagogia de la Uni-
versitat de Barcelona. Maig de 2002.

— Ricard Torrents. Conferències: «La funció de la poesia (a propòsit de la presentació del
llibre de Lluís Solà ‘De veu en veu’)». Vic, 13 de març de 2002.

Facultat d’Empresa i Comunicació

— Fina Domènech i Rierola. Tesi doctoral en curs «Sida i intimitat mèdica en la relació
laboral», sota la direcció del Dr. Salvador del Rey i Guanter de l’Àrea de Dret del Treball i de la Se-
guretat Social. Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la UPF.

—Mily Orozco i Hermoso. Tesi doctoral en curs «Contractació internacional en matèria
de propietat intel·lectual», en l’Àrea de Dret Internacional Privat a la UAB, sota la direcció de la
Dra. Blanca Vilà Costa.

— Lola Palomo i Chinarro va defensar amb èxit el treball d’investigació del doctorat en
Dret Civil per la UB sobre «Las acciones de impugnación de paternidad derivadas de las técnicas de
reproducción asistida», sota la direcció del Dr. Francisco Rivero Hernández del Departament de
Dret Civil de la Facultat de Dret de la UB.

—Miquel S. Genís i Serra. Tesi doctoral en curs «Aspectes successors de la transmissió de
l’empresa familiar», dirigida pel catedràtic de Dret Mercantil de la UB, Dr. José Manuel Calavia
Molinero.

— Toni Mora està realitzat la tesi doctoral «Mètodes i tècniques de gestió pública» a la
UB, dirigida per la Dra. Núria Bosch.

— Jordi Casas. Tesi doctoral en curs «Estimació dinàmica de la demanda de transport en
aplicacions en temps real».

— Raymond Lagonigro. Tesi doctoral en curs «Algorismes eficients de deducció automà-
tica en lògica proposicional».

— Josep Ll. Garcia. Tesi doctoral en curs «Anàlisi harmònica en espais no euclidis».
— Ramon Oller. Tesi doctoral en curs «El problema de K mostres per a dades censurades

en un interval», en el Departament de Biometria de la UPC.
Ha realitzat un «technichal report», juntament amb la Dra. G. Gómez i la Dra. M. Calle,

sobre Frequentist and Bayesian approaches for interval-censored data.
—Anna Sabata. Tesi doctoral en curs «Costos Agrícoles».
— Xavier Vicente. Tesi doctoral en curs «Aplicacions financeres i actuarials de la teoria de

valoració d’opcions».
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— Núria Arimany. Tesi doctoral en curs «Anàlisi de la comptabilització de les unions
temporals d’empreses», dirigida pel Dr. Josep Vallverdú de la UPF.

— Elisabet Paxau. Tesi doctoral en curs «Target Cost i redifinició de la competitivitat
empresarial», dirigida pel Dr. Francisco Martín Peña de la UB.

— Anna Pérez. Tesi doctoral en curs «Comptabilitat de costos i programació lineal», diri-
gida pel Dr. Ferran Mir de la UB.

— Carme Portet. Tesi doctoral en curs «Anàlisi de l’evolució de les despeses d’investiga-
ció i desenvolupament en l’empresa catalana», dirigida pel Dr. Xavier Triadó de la UB.

—Mercè Vidal. Treball de recerca en els cursos pràctics de doctorat de la UAB.
— Joaquima Vila. Tesi doctoral en curs «Gestió de risc d’interès en les entitats de crèdit»,

dirigida per la Dra. Montserrat Casanoves de la UB.
— Carme Viladecans. Tesi doctoral en curs «Anàlisi de l’empresa a partir dels estats de

fluxos de fons», dirigida pel Dr. Josep Vallverdú de la UPF
— Manuel Viver. Tesi doctoral en curs «Comptabilitat pública: entre control pressupos-

tari i imatge fidel», dirigida per la Dra. Mercè Costa de la UB.
— Jesús Viñas. Treball de recerca en els cursos pràctics de doctorat de la UVic.
— Ariadna Codina. Tesi doctoral en curs «Cultura Empresarial i Recursos Humans».
— Josep Antoni Corral. Tesi doctoral en curs «Polítiques de promoció i retribució de les

universitats com a mercats laborals interns».
— Fina Damian. Tesi doctoral en curs «La imatge dels productes catalans a nivell inter-

nacional», dirigit per la Dra. Ester Subirà del Departament d’Empresa de la UB.
— Ramon Fabre. Tesi doctoral en curs «El canvi organitzatiu com a factor d’èxit en les in-

novacions tecnològiques», dirigit pel Dr. Josep M. Surís del Departament d’Empresa de la UAB.
— Anna Palomo i Chinarro. Assolits tots els crèdits de Doctorat en Història de l’Art per

la UB. Assolida la Suficiència Investigadora.
— Sergi Massana i Mas. Ha seguit els cursos de Doctorat: «Turisme i noves activitat en

àrees rurals», «Metodologia de treball de camp» i « Pensament Geogràfic. Temes avançats», al De-
partament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assolits tots els crèdits per al
Doctorat en Geografia Humana.

— El coordinador de Publicitat i Relacions Públiques, Paul Capriotti, s’ha integrat com a
membre del grup de recerca «Les Relacions Públiques a les Pimes», de la Universitat de Màlaga.

— Dr. Joan Carles Martori. Ha presentat la comunicació Classical models of urban popu-
lation density. The case of Barcelona Area, en el 41st. European Congress of Regional Science Asso-
ciation (2001)

Escola Universitària de Ciències de la Salut

— Joan Carles Casas i Baroy va participar a les IX Jornadas de Información y Documenta-
ción en Ciencias de la Salud, celebrades a Cáceres del 24 al 26 de setembre de 2001, amb la presen-
tació de la comunicació La formación en documentación.
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Va participar com a ponent a la taula rodona «Investigació, recerca i avaluació en atenció
domiciliària», a les IV Jornades dels Equips PADES de Catalunya, celebrades a Mataró el dia 15 de
novembre de 2001.

— Projecte: Avaluació d’un programa d’intervenció terapèutica i educativa en els malalts
de fibromiàlgia (Mònica Roura, professora del Departament de Fisioteràpia; Montse Moncunill,
professora del Departament de Salut Comunitària i Salut Mental; Àngel Torres, cap del Departa-
ment de Salut Comunitària i Salut Mental; Olga Isern, professora del Departament d’Infermeria;
Judit Rusiñol, professora del Departament de Teràpia Ocupacional; Joan Carles Casas, professor
del Departament de Salut Comunitària i Salut Mental i Sebastià Canamasas, cap del Departament
de Fisioteràpia).

— Montserrat Faro i Basco i Olga Isern i Farrés van participar en el projecte extern
«Eficàcia de la visita preoperatòria en la recuperació postoperatòria», finançat pel Fons d’Investiga-
cions Sanitàries i coordinat per Emília Chirveches, infermera de l’Hospital General de Vic.

— Anna Rovira i Sadurní va impartir el seminari «Relaxació i Visualització», dins el curs
Teràpies complementàries, un instrument per a infermeria, organitzat per l’Escola Universitària d’In-
fermeria de la Universitat d’Andorra.

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

—Ronald Puppo i Bunds. Coordina els English Speaking Board Assessments: Advanced Le-
vel iHigher Certificate per a estudiants d’Interpretació. 27 de maig de 2002.

És membre del jurat del VI Premi de Traducció Andreu Febrer: antropologia i estudis cultu-
rals.Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Maig de 2002.

Presenta la comunicació Traduir Canigó a les X Jornades sobre la Traducció a Catalunya.
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 1 de juny 2002.

Imparteix l’assignatura «Colonialisme, postcolonialisme i traducció» al programa de doc-
torat Metodologia i anàlisi de la traducció. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació.

Coordina i és membre del jurat del IV Premi per al millor treball de recerca d’estudiants de
batxillerat (Àrea d’Humanitats).

Escola d’Idiomes

— La professora Gemma Delgar defensa el treball de recerca Analyse linguistique et tra-
ductologique du connecteur donc dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais et Eugénie Grandet de
Balzac, dirigit pel Dr. Manuel A. Tost, dins del Programa de Doctorat en Lingüística Aplicada del
Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 12 de se-
tembre de 2002.
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— La professora M. Carme Crivillés defensa el treball de recerca Rukhsana Ahmad’s The
Hope Chest and the Imagery of Culture-bound Disorders, dirigit per la Dra. Felicity Hand del Depar-
tament de Filologia Anglesa i Germanística de l’UAB. 17 de setembre de 2002.

— La professora Montse Corrius defensa el treball de recerca Dubbing and P-R Modell:
Butch Cassidy and the Sundance Kid: a Case Study. Director del treball: Patrick Zabalbeascoa. Fa-
cultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 18 de setembre de
2002.

— Ponència Assessing students’ intercultural skills: criteria and techniques of evaluation pre-
sentada pel professor Joan Masnou a la Universitat de Saint Étienne el 12 de desembre de 2001 en
el marc del «Symposium on the Importance of Intercultural Skills in Business Today: Are Business
Schools Prepared for the Challenge?»
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Publicacions generals dels centres

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Zaiats, Vladimir; Calle, M. Luz; Presas, R. Probabilitat i Estadística. Exercicis I. 2a edició. Bellate-
rra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. (Materials; 107) ISBN 84-490-2259-2.

Zaiats, Vladimir; Calle, M. Luz. Probabilitat i Estadística. Exercicis II. Bellaterra: Universitat Autò-
noma de Barcelona, 2001. (Materials; 108) ISBN 84-490-2263-0.

Canadell, G.; Casas, C.; Font, J.; Mundó, J.; Pladevall, A.; Ponce, S.; Ramisa, M.; Rocafiguera, F.;
Rocafiguera, M.; Vilamala, J. i Vinyeta, E. Gurb, un poble arrelat a la terra. Ajuntament
de Gurb. Edicions l’Àlber, 2002. Ester Vinyeta i Carme Casas han estat coordinadores
del primer capítol El paisatge natural i humà.

Hernàndez-Herrero, M.; López-Sabater, E.I.; Roig-Sagués, A.X.; Rodríguez-Jerez, J.J. i Mora-
Ventura, M.T. «Influence of raw fish quality on some physicochemical and microbiologi-
cal characteristics as related to ripening of salted anchovies (Engraulis enchrasicholus, L.)».
Journal of Food Science (JFS-2002-0014.R1) (Aceptat per la publicació i en premsa),
2002.

Reig Bolaño, R.; Parisi Baradad, V.; Garcia-Ladona, E. «Fusió d’imatges mitjançant anàlisi multi-
resolució». JCEE - 2001. (Aceptat per la publicació i en premsa), 2001.

M. Corbera i J. Llibre «On symmetric periodic orbits of the elliptic Sitnikov problem via the analy-
tic continuation method». Contemporary mathematics, vol. 292, pàg. 91-127.

M. Corbera i J. Llibre «Symmetric periodic orbits for the collinear 3-body problem via the conti-
nuation method». Publicaciones del Colegio Nacional de México (en premsa).

V. Buldygin, F. Utzet, V. Zaiats «Asymptotic normality of cross-correlogram estimates of the res-
ponse function», Statistical Inference for Stochastic Processes (en premsa).

Calle, M.L. «Spanish Region News» Biometric Bulletin, International Biometric Society, july-set.
2001, vol. 18, n. 3, pp 12-13; ISSN 87500434

Calle, M.L. «Spanish Region News» Biometric Bulletin, International Biometric Society, jan-
march. 2002, vol. 19, n. 1, pp 16; ISSN 87500434

V. Zaiats. Ressenya del llibre de Brian S. Everitt «Chance rules: An informal guide to probability,
risk, and statistics». SCM/Notícies, vol. 16, pàg. 34-36, 2001.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Jamal, Salah. Palestina, ocupació i resistència. Lleida: El Jonc, 2001.
Palau, Pep. La tòfona: de la terra a la cuina. Vic: Eumo Editorial, 2001.
Palau, Pep. La cuina del Pirineu Català. Barcelona: Farell, 2001.
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Rivero, C.; Simó, S. «Organización del conocimiento en Terapia Ocupacional: una aproximación
al paradigma». A: Polonio, B.; Durante, P. Conceptos fundamentales de Terapia Ocupacio-
nal. Madrid: Panamericana, 2001.

Sánchez, Miquel. La cocina de los sentidos. La inteligencia y los sentimientos del arte culinario, Barce-
lona: Planeta, 2001.

Fina Soler i Lahosa va col·laborar en l’elaboració de la Guia assistencial del pacient amb lumbàlgia,
realitzada pel grup de treball dels centres d’Asepeyo de Catalunya, amb l’objectiu d’unifi-
car criteris a l’hora de realitzar el tractament i difondre’l a la resta de l’Estat.

Albiac i Suñer, L. «1r Premi de l’EUCS a la promoció de la salut». Àgora d’Infermeria, (19) 5, 3,
2001, pp 210-111.

Albiac i Suñer, L. «Setmana sense fum a la Universitat de Vic». Àgora d’Infermeria, (19) 5, 3, 2001.
Albiac i Suñer, L. Ressenya del llibre Frías Osuna, A. Enfermería Comunitaria. Barcelona: Masson,

2000.
Busquets, Ester; Mir, Joan. «Educar-nos en bioètica», «Què és la bioètica?», «Els temes de la bioèti-

ca», «Els quatre principis de la bioètica», «Metodologies per a prendre decisions en bioèti-
ca», «Els comitès de bioètica», «Després de trenta anys de bioètica...», La Marxa, febrer-
març de 2002.

Busquets, Ester;Mir, Joan. «De què parlemquan parlemde bioètica?,Bioètica& debat, abril de 2002.
Busquets, Ester. «Infermeria, què hi podria dir?, Bioètica & debat, abril de 2002.
Casas, Joan Carles. «La formación en documentación». A: Libro de resúmenes. IX Jornadas de in-

formación y documentación en Ciencias de la Salud 2001: 38-39.
Planella, J.; Jané, M.C.; Domènech, E.; Casas, J.C. PBLC (Preschool Behavior Checklist) «Valida-

ció i adaptació a la població catalana». Suports 2001. Eumo Editorial 5 (2): 130-140.
Dudet, Esperanza. «Importancia de la dieta y del ejercicio en la prevención de la sarcopenia». Revis-

ta Española de Nutrición Comunitaria. Vol. 7, n. 3 – 4. Juliol-desembre 2001.
Raurell i Costa, Carme. «Nous reptes». Àgora d’Infermeria. 6, 1, 2002.
Simó, Salvador. «Intervention with survivors of war in Kosovo», Canadian Journal of Occupational

Therapy. Publicació aprovada per a l’octubre de 2002.
Simó, Salvador. «El retorno del hombre de maiz», Asociación Profesional de Terapeutas Ocupaciona-

les de España (APETO), abril 2002, 30-35.
Montse Vall i Mayans va realitzar la ressenya del llibre «Salud Pública y Educación para la Salud».

Àgora d’Infermeria. Octubre-desembre 2001. Vol 5. n. 4. p. 250.
Anna Bonafont i Castillo i Sebastià Canamasas i Ibáñez van participar com a experts en l’elabora-

ció de la WEB de les sortides professionals als estudis de les universitats catalanes del De-
partament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, elaborant la fitxa de l’estu-
di de Fisioteràpia.

Eva Rovira i Palau va participar com a col·laboradora habitual de Radio Ona Osona amb un espai
de Dietètica i Nutrició.

Eva Rovira i Palau és col·laboradora habitual de la revista Descobrir cuina, en la secció de Menjar i
Salut.
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Carme Vilà i Ormazabal és col·laboradora habitual del setmanari La Marxa amb articles sobre
Educació Nutricional.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Bartrina i Martí, F. «La investigación en traducción audiovisual: interdisciplinariedad y especifici-
dad», a Sanderson, J.D. (ed.) ¡Doble o nada! Actas de las I y II Jornadas de doblaje y subtitu-
lación. Alacant: Universitat d’Alacant, 2001, p. 27-38.

Bartrina i Martí, F. «Focs d’artifici» a Elles maten. Vic: Emboscall, 2001, p. 19-26.
Coromina i Pou, E. Petita història de la llengua catalana. Barcelona: Editorial Mediterrània, gener

de 2002.
Godayol i Nogué, P. Spazi di frontiera. Genere e traduzione = Espais de frontera. Gènere i traducció.

Traducció d’ A. Taronna. Bari: Palomar, 2002.
Godayol i Nogué, P. «Maria Aurèlia Capmany, traductora» a Palau, M. i R.D. Martínez (eds.)Ma-

ria Aurèlia Capmany: l’afirmació en la paraula. Valls: Cossetània, 2002, p.195-203.
Godayol i Nogué, P. «Un segle de canvis: el cas de les traduccions», a Colomer, T. (ed.)Un segle de lite-

ratura infantil i juvenil a Catalunya. Barcelona: Publicacions ICE-UAB, 2002, p.183-197.
Keim i Cubas, L. «Formirovanie mezhkul’turnoi kompetensii buduschchikh pis’ mennykh i

ustnykh perevodchikpv = Aproximació a la competència intercultural a les classes de se-
gones llengües per a traductors i intèrprets» . Traducció de V. Zhithikouskie Chteniya, a
les V. Zhitnikovskie chteniya. Mezhkulturnye kommunikatsii V Kognitiunom aspekte [Actes
de les V Jornades en homenatge a Zhitnikov. Comunicació intercultural i aspectes cognitius].
Cheliabinsk: Universitat de Cheliabinsk, 2001, p.53-67.

Llanas i Pont, M. «Joan Triadú i la literatura catalana», a Homenatge a Joan Triadú. Vic: Ajunta-
ment i Eumo Editorial, 2002.

Obiols i Llandrich, V. (trad.) Kahn, A. Kind of blue: el proceso de creación de la obra maestra de Miles
Davis = Kind of blue: the making of Miles Davies masterpiece. Barcelona: Alba Editorial,
2002.

Pinyol i Torrents, R. J. Verdaguer «Pàtria», edició crítica. Vic: Eumo, 2002.
Pinyol i Torrents, R. «Joan Triadú, antologista», aHomenatge a Joan Triadú. Vic: Ajuntament i Eu-

mo, 2002, p.41-44.
Samson, R. (ed.) PC interpreting workstation [Cd-rom]. Vic: Departament de Traducció i Interpre-

tació de la Universitat de Vic, 2001.
Samson, R. Digital video subtitling [Cd-rom]. Vic: Departament de Traducció i Interpretació de la

Universitat de Vic, 2002.
Sanmartí i Roset, C. i M.L. Retuerta. «Família, divorci i patrimoni al principi de l’època contem-

porània. El cas de Josepa Falguer i Pastor (1794-1881)» a Les dones i la història al Baix
Llobregat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, p.227-273.
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Sanmartí i Roset, C. «Els segles XVI i XVII» a Retuerta, M.L i C.Sanmartí (dir. i coord.) Sant Feliu
de Llobregat. Identitat i història. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament, 2002, p.82-111.

Sanmartí i Roset, C. «Creixement del terme municipal i desenvolupament urbanístic» a Retuerta,
M.L i C.Sanmartí (dir. i coord.) Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història. Sant Feliu de
Llobregat: Ajuntament, 2002, p.210-233.

Sanmartí i Roset, C. i C. Monjas. «Sant Feliu en la plenitud feudal» a Retuerta, M.L i C. Sanmartí
(dir. i coord.) Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història. Sant Feliu de Llobregat: Ajunta-
ment, 2002, p.68-79.

Sanmartí i Roset, C. (dir. i coord.). Sant Feliu de Llobregat. Identitat i història. Sant Feliu de Llobre-
gat: Ajuntament, 2002.

Bartrina i Martí, F. «Entrevista a Terry Lovell» a Guaraguao, Revista de Cultura Latinoamericana, 6:
14, 2002, p.72-91.

Cánovas i Méndez, M. «Indefinidos» a El trujamán [en línia]. Instituto Cervantes. Disponible a:
<cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores.htm>. 2002.

Cánovas i Méndez, M. «Aquí y allí» a El trujamán [en línia]. Disponible a: <cvc.cervantes.es/truja-
man/anteriores.htm>. 2002.

Cánovas i Méndez, M. «Connotaciones y sonidos» a El trujamán [en línia]. Disponible a: <cvc.cer-
vantes.es/trujaman/anteriores.htm>. 2002.

Cánovas i Méndez, M. «El entorno de la traducción» a El trujamán [en línia]. Disponible a:
<cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores.htm>. 2002.

Cánovas i Méndez, M. «Cuando ‘hogar’ se traduce al inglés por ‘hairdresser’s’» a El trujamán [en lí-
nia]. Disponible a: <cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores.htm>.2002.

Cotoner i Cerdó, L. «Catalanista furibundo: Federico García Lorca entre Salvador Dalí y Sebastià
Gasch» a Journal of Iberian and Latin America Studies, v.7 n.1, 2001, p.5-26.

González i Davies, M. «Training in the application of translation strategies for undergraduate
scientific translation students» aMeta n.46-4, desembre de 2001.

González i Davies, M. «Translation in foreign language learning: Sleeping with the enemy?» a
APAC of News, n. 43, setembre de 2001, p.38-50.

González i Davies, M. «Humanising translation activities: Tackling a secret practice» aHumanising
Language Teaching [en línia]. University of Kent: Pilgrims. Disponible a:
<www.hltmag.co.uk>. Gener de 2002.

Llanas i Pont, M. «Índex de les col·laboracions de Gaziel a la premsa fins a 1938» a Llengua & lite-
ratura (Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’Institut d’Estudis Catalans) n.12,
2001, p.297-338.

Obiols i Llandrich, V. (trad.) Mallarmé, S.Un cop de daus no abolirà mai l’atzar =Un coup de dés ja-
mais n’abolira le hasard a Saltana [en línia]. Disponible a:
<www.saltana.com.ar/1/ 1cat.html>. Octubre de 2001.

Pinyol i Torrents, R. «Traducció, innovació cultural i redreçament nacional» a Memòria 2000-
2001. Universitat de Vic, 2001, p. 281-290.
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Pinyol i Torrents, R. «Una explícita poesia patriòtica: `Lo Farell´» a Serra d’Or, n. 506, febrer de
2002, p.32-34.

Puppo i Bunds, R. (coord. trad.). Dorst, J. «Firmes i burners, cicles i xarxes: el folklore a l’era telee-
lectrònica» a Revista d’Etnologia de Catalunya, n.19, novembre de 2001.

Puppo i Bunds, R. (coord. trad.). Kirshenblatt-Gimblett, B. «La cultura de les destinacions: teorit-
zar el patrimoni» a Revista d’Etnologia de Catalunya, n.19, novembre de 2001.

Ugarte i Ballester, X. «Los topoi aristotélicos, elementos de persuasión y mnemotecnia en los refra-
nes y su utilidad para la traducción» a Cahiers du Prohemio, n.4, 2002, p. 33-44.

Ugarte i Ballester, X. (Ressenya de Paremiología médica...et al) a Proverbium, n.19, 2002, p. 413-
414.

Llanas i Pont, M. «’Vora la mar’ i els retrets de l’enganyosa poesia» a El Punt, 28 d’abril de 2002.
Llanas i Pont, M. «’Lo gafarró’, una prosa franciscana» a El Punt, 19 de maig de 2002.
Pinyol i Torrents, R. «’Super Flumen’ i ‘Al castell de Montcada’, dos poemes inèdits de Verdaguer»

a Revista d’Igualada, n.10, abril de 2002, p.103-106.
Pinyol i Torrents, R. «Les ciutats de Verdaguer: Buenos Aires i Manila» a Verdaguer: 100 anys

d’idil·lis i calvaris, suplement monogràfic d’ Avui, 23 d’abril de 2002, p.13.

FACULTATD’EDUCACIÓ

Alsina, À. i Canals, M.A.Matejoc 1. Matemàtiques Primària. Cicle Inicial. Quaderns 1.1.i 1.2. Bar-
celona: Onda, 2002.

Alsina, À. i Canals, M.A.Matejoc 2. Matemàtiques Primària. Cicle Inicial. Quaderns 2.1. i 2.2. Bar-
celona: Onda, 2002.

Alsina, À. i Canals, M.A. Divermat 1. Matemáticas Primaria. Primer ciclo. Cuadernos 1.1. y 1.2.
Barcelona: Onda, 2002.

Alsina, À. i Canals, M.A. Divermat 2. Matemáticas Primaria. Primer ciclo. Cuadernos 2.1. y 2.2.
Barcelona: Onda, 2002.

Benlloch, M. (Compiladora). La educación en ciencias: ideas para mejorar su práctica. Barcelona:
Paidos, 2002.

Benlloch, M., Feu M. T. i Sellarés, R. (2002) Com fer escola de tots i per a tots. Barcelona: Rosa Sen-
sat.

Bernal, M.C.; Rubio, C. Verdaguer, l’home que creava mons. Vic: Editorial Eumo, 2002.
Carrillo, I. «La educación nueva: imágenes de una pedagogía para la democracia y la libertad» a

Collelldemont, E.; Vilanou, C. Historia de la educación en valores. Bilbao: Desclée Bro-
wer, Vol. II, 2001, pp. 39-42 (capítol de llibre).

Carrillo, I. «Pensar l’educació moral, avui» a Mallart, J.; Teixidó, M.; Vilanou, C. Repensar la peda-
gogia, avui. Vic/Barcelona: Eumo/Societat Catalana de Pedagogia, 2001, pp. 43-48 (ca-
pítol de llibre).
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Casanovas i Prat, J. «Les cooperatives de consum d’Osona durant el franquisme i la transició de-
mocràtica (1939-1981)». Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana.
Valls: Cossetània Edicions, 2001.

Collelldemont, E. Educació i experiència estètica. Vic: Eumo, 2002.
Coromina, E; Puntí, T; Fargas, A; Fornols, J; Codina, F. Llengua i comunicació 1. Vic: Eumo Edito-

rial, juliol de 2002.
Font, J., Dachs, A., Erra, V. i Rierola, M. (2001). L’ús d’un sistema de comunicació per a la disminu-

ció de conductes autolesives en un alumne amb retard mental i necessitats de suport generalit-
zat.Dins F. Alcantud i M. Lobato, 2001:Odisea de la comunicación. Ponencias y Comun-
caciones de las II Jornadas sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (pàg,
213-219). Sociedad Española de Comunicación Aumentativa y Alternatova: Logroño.

Guitart, R. Les actituds en el centre escolar. Barcelona, Graó, 2002 (Traducció castellà: Las actitudes
en el centro escolar)

Guitart, R., Giné, N., «Función tutorial» a Intervención en situaciones de conflicto en la institución
educativa. Postgrau del Campus Virtual d’Educació de la UB Virtual de la Universitat de
Barcelona. 2002.

Lopez, J. L. Capítols «Atletismo» i «Historia de la Educación Física» aManual de Educación Física y
Deportes. Barcelona: Océano, 2002.

Pujolàs, P., Carretero, M.R, Serra. J.(2002). Un altre assessorament per a l’escola. L’assessorament psi-
copedagògic des d’una perspectiva comunitària. Barcelona: La Galera.

Serrallonga, S. Versions de poesia antiga (Barcelona: Edicions 62 / Empúries, 2002).
Soler, J. i altres «Perspectives i reptes de l’escola rural a la Catalunya del segle XXI», dins Mallart, J.,

Teixidó, M. i Vilanou, C. (ed.) Repensar la pedagogia, avui. Barcelona-Vic: Societat Cata-
lana de Pedagogia/ Eumo, 2001, p. 97-108.

Soler, J. i Vilanou, C. «Els discursos pedagògics després del debat postmodern. Una aproximació
als itineraris de la pedagogia del segle XXI», dins Mallart, J., Teixidó, M. i Vilanou, C.
(ed.) Repensar la pedagogia, avui. Barcelona-Vic: Societat Catalana de Pedagogia/ Eumo,
2001, p. 9-21.

Soler, J. «Informe final de la recerca: Zona del Moianès», dins Darder, P. (coord.) Experimentació
sobre la coordinació de centres d’educació infantil i primària amb centres d’educació secundà-
ria. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2001.

Soler, J. «La educación moral en el utilitarismo y el pragmatismo», dins Vilanou, C. i Collellde-
mont, E. (coord.) Historia de la educación en valores, II. Bilbao: Desclée de Brouwer,
2001, p. 149-162.

Torrents, R. Noves raons de la universitat. Un assaig sobre l’espai universitari català. Eumo Editorial.
Vic, maig de 2002. pp. 274.

Alsina. À. «Formació del professorat de matemàtiques. Recull bibliogràfic». Biaix. Revista de la Fe-
deració d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya,19, 36-37, desem-
bre 2001.
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Alsina. À. «Póngame un kilo de matemáticas. Recensió». Biaix. Revista de la Federació d’Entitats per
a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 19, 81-82, desembre 2001.

Alsina, À. «De los contenidos a las competencias numéricas en la enseñanza obligatoria». UNO.
Revista de Didáctica de las Matemáticas, 29, 55-66, gener-febrer 2002.

Alsina, À. , Sáiz, D. i Sáiz, M. «Un primer análisis de la curva de ejecución en tareas matemáticas
en función de la variable introversión-extraversión.» . Actas VII Reunión de Grupos de Cro-
nobiología y Cronopsicología. Bellaterra: UAB., febrer 2002.

Alsina, À. La intervención de la memoria de trabajo en el aprendizaje del cálculo aritmético. Ense-
ñanza de las Ciencias, 20, (1), 176-177,març 2002.

Alsina, À. «Grup Perímetre». Ítem, 1, 40-41, maig 2002.
Alsina, À. «Jocs de lògica per a nens i nenes de 6 a 12 anys». Guix 285. Suplement Guixdos, 86, 1-

15, juny 2002.
Alsina, À. « Actividades matemáticas con niñas y niños de 0 a 6 años. Recenció». Biaix. Revista de la

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, 20, juny 2002.
Benlloch, M. D’il·lusió també s’ensenya: els bits d’intel.ligència o com a aprendre a dir noms.

Infància, 124; 7-12, 2002.
Benlloch, M. (2002). Els Bits d’intel·ligència Per què no en parlem?. CRP eixample. www infan-

cia.org
Carbonés, J., Castells, M., Font, J. I Isas, R. (2001). Cap a la millora de l’eficàcia de l’escola. Pers-

pectiva Escolar, n. 258, 26-33.
Carrillo, I. «Dilemas morales: preguntas y respuestas». Cuadernos de Pedagogía, 306, oct. 2001, pp.

100 (ressenya).
Casanovas i Prat, J. «La història del franquisme a Osona». Ausa, núm. 146, 2001, ps. 325-330.
Casanovas i Prat, J. «La intervenció de les institucions públiques en la formació de la ramaderia ca-

talana». Estudis d’Història Agrària, núm. 14, desembre 2001, ps. 209-228.
Casanovas i Prat, J. «El moviment cooperatiu a Osona». Cooperació Catalana, núm. 237, octubre

2001, ps. 16-19.
Casanovas i Prat, J. «Els vigatans exiliats durant el franquisme». Ausa, núm. 146, 2001, ps. 331-

347.
Codina, F. «Una literatura ignorada, una llengua escapçada», El 9 Nou (14-XII-2001), p. 26.
Codina, F. «Les ciutats de Verdaguer. Barcelona», dins Verdaguer: 100 anys d’idil·lis i calvaris, su-

plement especial del diari Avui (23-IV-2002), p. S 12.
Codina, F. «A un rossinyol, una variació poètica de Jacint Verdaguer», Revista d’Igualada (abril de

2002), p. 107-9.
Codina, F. «Encomi del mestre Segimon Serrallonga», Llengua & Literatura. Revista anual de la So-

cietat Catalana de Llengua i Literatura (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2002), p.
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Conferències i activitats congressuals a la UVic

FACULTATD’EDUCACIÓ

Conferències

—Conferència-col·loqui «L’esport: entre la cultura i l’espectacle (esportistes o estrelles?)»
a càrrec de Ramon Besa, cap d’esports de l’edició de Catalunya del diari El País, Premi Ciutat de
Barcelona 2001, realitzada el 30 de novembre de 2001 amb l’assistència dels alumnes de CAFE i
MEF.

— Xerrada sobre «L’ensenyament del català a un grup d’adults no catalanoparlants. El cas
del grup de mares magribines del CEIP Guillem de Montrodon de Vic» impartida per Montserrat
Valldeneu (CNL de Vic) el 18 d’abril de 2002 en el marc de l’assignatura Llengua, societat i educa-
ció de primer curs d’Educació Social.

— Els escriptors Ramon Erra i Josep Artero participen, parlant de la seva obra, en el marc
de l’assignatura Tallers literaris. Abril-maig de 2002.

— Conferència de Segimon Serrallonga sobre l’actualitat de la poesia antiga, comple-
mentada amb lectures del seu llibre Versions de poesia antiga, en el marc de l’assignatura Literatura i
didàctica de la literatura.

— Conferència Learning English in Catalonia, impartida per Anna Vallbona en el marc
de l’intercanvi amb el Goldsmiths College de la Universitat de Londres, 24 d’abril de 2002.

— Conferència L’aprenentatge de la lectoescriptura a Catalunya, impartida per M. Carme
Bernal en el marc de l’intercanvi amb el Goldsmiths College Universitat de Londres, maig de
2002.

— Conferència «Política i polítiques educatives: un exemple de cooperació», impartida
per Salvador Simó, novembre 2001, organitzada en el marc de l’assignatura Pedagogia Social.

— Conferència «Pensar l’educació», impartida per la professora Eulàlia Collelldemont,
desembre 2001, organitzada en el marc de l’assignatura Pedagogia Social.

— Conferència «L’educador social, avui», impartida per Pedro Meca, abril 2002, organit-
zada pels estudis d’Educació Social.

— Conferència «La realidad de la mujer cubana», impartida per Norma Vasallo, organit-
zada en el marc de l’assignatura Pedagogia Social.

— Conferència «La història de la psicopedagogia», impartida per Robert Ruiz, organitza-
da en el marc de l’assignatura Seminaris, novembre 2001.

— Conferència «Solidaritat i cooperació educativa, impartida per Roser Vila i Mar Mo-
rollon, organitzada en el marc de l’assignatura Seminari de Cooperació amb Centreamerica, de-
sembre 2001.



— Conferència «Projecte de Cooperació Educativa a Guatemala: Educació i Drets Hu-
mans», impartida pel grup d’estudiants de tercer de mestres i educació social que han participat
durant el curs 2001-2002. Aquesta conferència es va desenvolupar en el marc de la Primera Jorna-
da de Cooperació de la Universitat de Vic. Vic, 8 de maig de 2002.

— Conferència «L’animació sociocultural des dels ajuntaments», impartida per Xavier
Mingo, tècnic de cultura de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, octubre de 2001, organitzada en
el marc de l’assignatura Animació sociocultural.

— Conferència «L’animació sociocultural a l’Amèrica Llatina: El teatro del oprimido»,
impartida per Graciela Pérez, pedagoga, novembre de 2001, organitzada en el marc de l’assignatu-
ra Animació sociocultural.

— Conferència «Presentació del projecte Calidoscopi, una experiència d’animació en el
temps lliure per a infants d’origen immigrant», impartida per Elisenda Costa, educadora social, de-
sembre de 2001, organitzada en el marc de l’assignatura Animació sociocultural.

— Conferència «Les cases d’acollida de dones maltractades», impartida per Montse So-
lerdelcoll, pedagoga, març de 2002, organitzada en el marc de l’assignatura Educació Permanent.

— Conferència «Les Escoles Taller, un projecte d’inserció sociolaboral», impartida per Ra-
fa Carmona, educador, juny de 2002, organitzada en el marc de l’assignatura Educació Permanent.

— Conferència «La gestió d’un centre escolar», impartida per Pere Roca, director de l’es-
cola pública Andersen-Balmes, novembre de 2001, organitzada en el marc de l’assignatura Orga-
nització del centre escolar.

— Conferència «Les conseqüències del nou decret sobre l’atur», impartida per Climent
Pujol, secretari general de CCOO a Osona, maig de 2002, organitzada en el marc de l’assignatura
Formació Ocupacional.

— Conferència «Amb veu de mestre» impartida per Jaume Cela, 13 de gener de 2002.
Organitzada en el marc de l’assignatura Didàctica General.

— Conferència «Ser mestre a l’escola rural» impartida per Joan Soler, 12 de març de
2002. Organitzada en el marc de l’assignatura Didàctica general.

— Conferència «El treball globalitzat a l’aula» impartida per Antoni Zabala, 17 de maig
de 2002. Organitzada en el marc de l’assignatura Didàctica general, Departament Ciències de
l’Educació.

— Conferència «Els canvis culturals polítics, socials, educatius al Marroc d’avui» impar-
tida per Luis Miguel Narbona, 12 de desembre de 2001 i 8 de gener de 2002. Organitzada per De-
partament Ciències de l’Educació adreçada a estudiants d’Educació Social.

— Conferència «Experiència d’una mestra invident» a càrrec de la professora Delfina Po-
lo del centre Joan Amades de Barcelona, per als alumnes de segon i tercer curs de mestres de l’espe-
cialitat d’Educació Especial. Assignatura: Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual.

— Conferència «La Tiflotecnologia i el Paper del Mestre Itinerant» a càrrec de les profes-
sores Marta Corominas i Conxita Valls del centre «Joan Amades» de Barcelona als alumnes de se-
gon i tercer curs de mestres d’Educació Especial. Assignatura: Aspectes Evolutius i Educatius de la
Deficiència Visual.
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—L’Audioprotesista Ramon Verdaguer del Centre de Recursos Educatius per a deficients
Auditius (CREDA) de Sant Adrià, ha realitzat una xerrada sobre els temes audiològics i audio-
protètics als alumnes de segon curs de mestres d’Educació Especial. La xerrada ha estat realitzada
dins el programa de l’assignatura d’Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva.

— Sessió sobre «El currículum vitae», impartida per Esther Fatsini a alumnat de les carre-
res de Teràpia Ocupacional i Infermeria, maig de 2002.

— La professora Marta Solà ha impartit diverses sessions sobre gimnàstica de manteni-
ment a l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran.

— Conferència «El projecte de Filosofia per nens de Matthew Lipman: metodologies
d’aplicació a l’escola» a càrrec de la professora Belinda Parris per als alumnes de 2n curs de Primària
i d’Educació Especial dins l’assignatura de Psicologia de la Educació. Novembre, 2002

— Conferència: «Història del Marroc», a càrrec de Josep Casanovas realitzada dins el Se-
minari del Marroc amb alumnes d’Educació Social el dia 19 de novembre de 2001.

— Conferència Catalonia: history and present a càrrec de Josep Casanovas realitzada a la
Universitat de Vic el dia 29 d’abril de 2002, en el marc de l’intercanvi entre la Facultat d’Educació i
el Goldsmiths’ College.

— Conferència Educational system in Catalonia a càrrec d’Antoni Tort realitzada a la Uni-
versitat de Vic en el marc de l’intercanvi entre la Facultat d’Educació i el Goldsmiths’ College.
Abril de 2002.

— Parlament sobre «El futur de la formació dels mestres» a càrrec d’Antoni Tort en el
marc dels actes commemoratius dels vint-i-cinc anys de l’Escola de Mestres. Universitat de Vic, 3
de maig del 2002.

— Parlament sobre «25 anys de formació de mestres» a càrrec de Josep Gonzàlez-Agàpito
en el marc dels actes commemoratius dels vint-i-cinc anys de l’Escola de Mestres. Universitat de
Vic, 3 de maig del 2002.

— Parlament sobre «Educació i Universitat» a càrrec de Ricard Torrents en el marc dels
actes commemoratius dels vint-i-cinc anys de l’Escola de Mestres. Universitat de Vic, 3 de maig del
2002.

Cursos

— Francesc Codina va impartir la sessió «Recursos en línia per a la correcció i l’edició de
textos» (16 de febrer de 2002), dins el Curs de correcció oral i escrita de preparació per al certificat
K, organitzat per la Universitat de Vic i el Consorci de Normalització Lingüística.

— Jordina Coromina va impartir 40h hores del curs «Correcció de textos orals i escrits.
Preparació per a l’examen K de la Direcció General de Política Lingüística», en col·laboració amb
altres professors, al Consorci per a la Normalització Lingüística de Vic, centre en conveni amb la
Universitat de Vic.

— Teresa Puntí va impartir del mòdul «L’estàndard oral» (10 h) en el Màster d’Interpre-
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tació de conferències organitzat per la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.
Novembre-desembre de 2001.

— Teresa Puntí va impartir el mòdul Llengua catalana (15h) en el marc del curs de forma-
ció ocupacional «Treballador familiar» organitzat per l’Escola Universitària de Ciències de la Salut.

— Esther Fatsini va impartir el «Taller d’autoestima» a la setmana d’activitats transversals
a Educació Social, març de 2002.

— M. Carme Bernal, Carme Rubio i Teresa Dodas van impartir el Taller de poesia «La
poesia a les primeres edats. Recursos i estratègies», dins el marc de les I Jornades d’Educació Infan-
til de la FE de la UVic ( maig de 2002).

— El professor Miquel Pérez va impartir una classe sobre Pintura Modernista a Catalun-
ya en el curs «Gaudí i el seu temps», organitzat per la Universitat d’Estiu de Vic.

— Joan Sala va impartir un curs sobre «Resolució de conflictes», organitzat per la Facul-
tat d’Educació dins la setmana d’activitats transversals d’Educació Social. Universitat de Vic. Març
de 2002.

— Rosa Guitart va impartir un taller de «Jocs cooperatius» a la Setmana d’activitats for-
matives transversals de 1r i 2n d’Educació Social de la Universitat de Vic. Vic, 6 de març 2002.

— Rosa Guitart va impartir un curs sobre «Jocs cooperatius» a la Universitat d’Estiu
2002. Vic, juny-juliol de 2002

— M. Teresa Feu va impartir el taller «Jugar, explorar i dialogar per aprendre ciències» a
les «Jornades d’Educació Infantil de la Universitat de Vic», maig de 2002.

Actes commemoratius, simposis i col·loquis

— La professora Assumpta Fargas va coordinar la comissió organitzadora dels actes com-
memoratius dels «25 anys de l’Escola de Mestres i de la Universitat de Vic».

— Les professores Assumpta Fargas i Teresa Puntí van participar, com a membres del Co-
mitè Organitzador, en les tasques de preparació del «3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no
catalanoparlants», celebrat a la UVic els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2002.

— El professor Francesc Codina va participar, com a membre del Comitè Organitzador,
en les tasques de preparació del «V Col·loqui Verdaguer».

— Els professors Josep Casanovas i Joan Soler i les professores Núria Simó i Esther Fatsi-
ni varen organitzar les «1es Jornades Municipi, educació i immigració». Objectius: Reflexionar so-
bre les implicacions polítiques socials i educatives del fet migratori. Aportar experiències i criteris
d’actuació en l’àmbit social i educatiu. Recollir les necessitats de formació per a l’acció socieducati-
va. 25 de juny de 2002. Organitzades conjuntament amb l’Equip del Programa d’Educació Com-
pensatòria d’Osona (Carme Carbonell, M. Antònia Tardà). Participants: 100.

— Núria Franc va coordinar el Seminari de formació continuada «Intervenció psicomo-
triu en l’àmbit educatiu». Organitzat conjuntament per la Universitat de Vic i la Associació Profes-
sional de Psicomotricistes.
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—Àngel Alsina i Núria Franc van coordinar les «Jornades d’Educació Infantil de la Uni-
versitat de Vic», celebrades els dies 10 i 11 de maig de 2002 amb 119 inscrits.

—Maica Bernal i Carme Rubio varen comissariar l’exposició «La literatura Infantil a Ca-
talunya» (Caixa de Manlleu, del 5 setembre-15 octubre de 2002) patrocinada per la Universitat
d’Estiu de la UV, la Comissió 25è Aniversari de l’Escola de Mestres de la UV i el 3r Simposi sobre
l’ensenyament del català a no catalanoparlants.

— Cristina Jurado, Núria Simó i Ramon Sitjà, professorat del Departament de Ciències
de l’Educació, varen organitzar les «Jornades d’intercanvi de propostes didàctiques». Objectius:
Oferir un espai d’intercanvi per conèixer les propostes educatives que han realitzat els estudiants de
Primer de Mestre de les especialitats d’Educació Infantil, Educació Especial, Educació Física, Edu-
cació Primària i Llengua Estrangera. 17 de maig de 2002.

— L’Aula de Teatre de la Universitat de Vic va participar en la Mostra de Teatre de les
Universitats de l’Eix Transversal amb l’obra N’hi ha més a fora que a dins, basada en textos de Ro-
land Dubillard. Girona, Sala la Planeta, 13 de novembre de 2001. També en el marc de l’Aula de
Teatre, la professora Dolors Rusiñol va dirigir el muntatge Cròniques de dies sencers i de nits senceres
de Xavier Durringer, estrenada el 29 de maig de 2002 al Centre Cultural de la Fundació «la Caixa»
de Vic.

3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants

Es va celebrar els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2002, organitzat pel Servei d’Ensenyament
del Català (SEDEC) del Departament d’Ensenyament, pel Servei d’Assessorament Lingüístic
(SAL) del Departament de Cultura, per la Direcció General de Formació d’Adults del Departa-
ment de Benestar Social, per la Direcció General d’Universitats del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística (CNL), per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educa-
ció i Cultura del Govern de les Illes Balears i per la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic
(UVic).

Va comptar amb una elevada participació: prop de 700 inscrits, procedents de dels diver-
sos territoris de parla catalana. Es va estructurar al voltant de cinc eixos temàtics: llengua, cultura i
educació; coneixement i ús de la llengua; noves migracions; tecnologies de la informació i la comu-
nicació; i currículums i metodologia. El total de comunicacions i tallers presentats fou de 123, re-
ferits als cinc eixos temàtics i als diferents àmbits educatius (educació infantil, primària, secundà-
ria, adults i formació del professorat). A part de les comunicacions i tallers, hi va haver tres
conferències plenàries: Llengua i identitat en un entorn cultural divers, a càrrec d’Andreu Claret;
Llengua nacional, llengua pròpia i llengües estrangeres: un currículum de llengües per a una educació
multilingüe, a càrrec de Vicent Pascual; El què i el com de l’aprenentatge de llengües, a càrrec de Mike
McCarthy, i cinc ponències: Llengua i ecosistema cultural, a càrrec de Gabriel Janer Manila; Del co-
neixement a l’ús del català, a càrrec d’Enric Marín; L’ensenyament del català a les persones immigrades:
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aspectes tècnics i educatius, a càrrec d’Ignasi Vila; Aspectes de la metodologia de l’ensenyament de sego-
nes llengües, a càrrec de Norman Coe; Recursos per a l’ensenyament en català des de les tecnologies de la
informació i de la comunicació, a càrrec d’Enric Renau. Així mateix es van organitzar dues taules ro-
dones: La formació del professorat per a la renovació de l’ensenyament de llengües, amb la participació
de Jaume Cela, Dolors Ferrer, Oriol Guasch i Teresa Serra; i La llengua catalana més enllà de les au-
les, amb la participació d’Ernest Querol, Carme Junyent, Vicent Partal, Josep Puigbó i Xavier Roig.
També es van organitzar dos actes culturals: el concert Cançons del segle d’Or i la Renaixença, a càr-
rec de Rafael Subirachs, Montserrat Bertral i Francisco Vas i l’exposició La literatura infantil a Ca-
talunya (1866-1939), a més d’un sopar de congressistes.

La sessió inaugural fou presidida per David Serrat, rector de la UVic, i va comptar amb la
presència de Jordi Vilajoana, conseller de Cultura, Irene Rigau, consellera de Benestar Social i An-
dreu Mas-Colell, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, de Damià Pons, conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i d’Enric
Castellnou, president del Consell Comarcal d’Osona. La cloenda anà a càrrec de Carme-Laura Gil,
consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i comptà amb la presència de Jacint Codi-
na, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes i David Serrat, rector de la UVic.

Les professores del Departament de Filologia de la Facultat d’Educació, Assumpta Fargas
i Teresa Puntí, així com Antoni Tort, degà d’aquesta facultat, formaven part del Comitè Organitza-
dor.

FACULTATD’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Conferències i activitats congressuals organitzades a la Facultat

—El Departament de Dret va organitzar el dia 21 de novembre de 2001, a l’Aula Magna
del Campus de Miramarges, una conferència sota el títol «La reforma de la Llei General Tributà-
ria», a càrrec de JoanMaria Vadillo Gonzalo, delegat d’Inspecció de l’Agència Tributària.

— El Departament de Publicitat i Relacions Públiques va organitzar conjuntament amb
el Col·legi Professional de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, i amb la participació de
les principals agències de publicitat de Vic, una Jornada de Comunicació, sota el títol «Situació ac-
tual i perspectives de futur de la publicitat», a l’Aula Magna de la Torre dels Frares, el 27 de febrer
de 2002.

— El Departament de Publicitat i Relacions Públiques va organitzar, l’1 de juliol de
2002, un Seminari Intern Web usability: qué, cuándo y cómo, a càrrec de Carlos Scolari, doctor per
la Universitat Catòlica de Milà, adreçat als responsables de pàgines web de la UVic.

— El Departament de Publicitat i Relacions Públiques va organitzarr la conferència
inaugural del curs acadèmic de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques, «Internet i so-
cietat: un viatge d’anada i tornada», a càrrec del professor Alejandro Piscitelli, de la Universidad de
Buenos Aires. El 24 d’octubre de 2001, a l’Aula Magna de la Torre dels Frares.



— El Departament de Turisme va organitzar la conferència «El lideratge en les empreses
turístiques del segle XXI», a càrrec del Sr. Javier Gallego, director General de Fundación Themis –
OMT.

— El Departament de Turisme va organitzar la conferència «La Qualitat en el sector tu-
rístic», a càrrec del Sr. Héctor Ayala, professor de la Universitat de l’Havana especialista en Màr-
queting i Qualitat.

Altres activitats

— Els dies 29 i 30 de novembre de 2001 va tenir lloc l’Auditoria del Programa Tedqual,
per obtenir el Certificat de Qualitat en gestió de la Diplomatura de Turisme.

— El 22 de gener de 2002, a l’aula F1 de la Facultat d’Empresa i Comunicació, Caixa de
Manlleu va celebrar l’acte de clausura del Concurs de Borsa amb la conferència «Perspectives
borsàries del 2002», a càrrec del Sr. David Forcada, responsable de Fons d’Inversió.

— El 23 de maig, a l’Aula Magna de la Torre dels Frares, va tenir lloc l’entrega de Diplo-
mes de Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses i Turisme.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Conferències

— «Aspectes epidemiològics sobre l’hepatitis, precaucions estàndard. Pla vacunal», a càr-
rec del Dr. Vilardell, cap del Servei de Prevenció de l’Hospital General de Vic. Amb aquesta con-
ferència es posava en marxa la 11a Campanya de Vacunació contra l’hepatitis A i B, i l’antitetànica,
organitzada per la professora Carme Raurell i Costa del Departament de Salut Comunitària i Salut
Mental, amb la col·laboració de l’Hospital General de Vic.

— «Projectes i experiències de l’ONG Desarrollo 2000 en África», impartida per M. Je-
sús Martínez i Vicente, Gastón Johnson Pratt, Esther Gil Sanchez i Memba Etuba el dia 15 de se-
tembre de 2001. Organitzada pel Departament de Salut Comunitària i Salut Mental en el marc de
l’assignatura Salut Pública i Legislació Sanitària.

— «Experiències d’aprenentatge d’Educació per a la Salut com a mare d’una nena amb
Diabetes Mellitus I i com a usuària de la sanitat pública», impartida per Montse Aguilar i Martí el
dia 15 de març de 2002. Organitzada pel Departament de Salut Comunitària i Salut Mental en el
marc de l’assignatura Educació per a la Salut.

— «Experiències d’Educació per a la Salut a través dels Mass Media i Projecte Gaudir»,
impartida per Isabel Llagostera i Gonzalez el dia 15 d’abril de 2002. Organitzada pel Departament
de Salut Comunitària i Salut Mental en el marc de l’assignatura Educació per a la Salut.
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— «El sistema sanitari català: una visió des de la DAP Osona», impartida pel Dr. Miquel
Casadevall el dia 27 de maig de 2002. Organitzada pel departament de Salut Comunitària i Salut
Mental en el marc de l’assignatura Salut Pública i Legislació Sanitària.

— «Resultats de la recerca sobre el brot epidèmic del Pas de l’Equador d’Infermeria», im-
partida per la Dra. M. Rosa Sala, de la Unitat de Vigilància Epidemiològica de l’Institut Català de
la Salut, els dies 3 i 6 de maig de 2002. Organitzada pel Departament de Salut Comunitària i Salut
Mental en el marc de l’assignatura Infermeria Comunitària II.

— «Fisioteràpia d’amputats i cremats», impartida per Moisès Llopart, fisioterapeuta de
l’Hospital de la Vall d’Hebron, el dia 28 de maig del 2002. Organitzada pel departament de Fisio-
teràpia en el marc de l’assignatura Fisioteràpia General Bàsica II.

— Durant els mesos de novembre i desembre de 2001 es va portar a terme un cicle de
conferències sobre «El Genoma Humà», organitzat pel Departament d’Infermeria. Va incloure les
següents conferències:

. «Què hi diu la Ciència?», a càrrec del Dr. Josep Egozcue, catedràtic de Biologia Cel·lular
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 7 de novembre de 2001.
. «Què hi diu l’Ètica?», a càrrec del Dr. Àngel Puyol, professor d’Ètica de la Universitat
Autònoma de Barcelona. 28 de novembre de 2001.
. «Què hi diu el dret?», a càrrec de la Sra. Núria Terribas, especialista en Biodret i Directo-
ra de l’Institut Borja de Bioètica. 12 de desembre de 2001.
— «El dolor en directe», impartida per Marta Allué, antropòloga social, especialitzada en

antropologia de la medicina i autora del llibre «Perder la Piel», el dia 19 de març de 2002. Organit-
zada pel Departament d’Infermeria.

— «Vivència i convivència amb el VIH», impartida per Carles López, educador social, els
dies 21 de novembre de 2001 i 17 d’abril de 2002. Organitzada pel Departament d’Infermeria en
el marc de l’assignatura Infermeria Medicoquirúrgica Adult I.

— «Tractament substitutiu renal», impartida per Marta Colomer, infermera coordinado-
ra del Servei de Diàlisi de l’Hospital General de Vic, els dies 31 de gener i 26 de febrer de 2002.
Organitzada pel Departament d’Infermeria en el marc de l’assignatura Infermeria Medicoquirúrgica
Adult I.

— «La situació de malaltia terminal en el nen», impartida per Marta Trias, infermera de
la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el dia 29 de novembre
de 2001. Organitzada pel Departament d’Infermeria en el marc de l’assignatura Infermeria en Cu-
res Pal·liatives.

— «El dolor en el nen», impartida per Carmen Blanes, infermera de la Unitat de Cures
Intensives de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Organitzada pel Departament d’Infer-
meria en el marc de l’assignatura Atenció d’infermeria al dolor.

— «Principis bàsics del dolor i clínica del dolor», impartida per la Dra. Mercè Jiménez,
anestesista de l’Hospital General de Vic. Organitzada pel Departament d’Infermeria en el marc de
l’assignatura Atenció d’infermeria al dolor.

— «Medicina tradicional xinesa com a tractament alternatiu del dolor», impartida per Jo-
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sep Carrión, infermer i acupuntor. Organitzada pel Departament d’Infermeria en el marc de l’as-
signatura Atenció d’infermeria al dolor.

— «La psicoteràpia de grup», impartida pel Dr. Cipriano Rodríguez Galvan els dies 30 de
gener i 29 de maig de 2002 i adreçada als alumnes de 2n curs de la diplomatura d’Infermeria. Or-
ganitzada pel Departament de Salut Comunitària i Salut Mental en el marc de l’assignatura Inter-
venció en grups.

— «Experiència pilot de les funcions del dietista en el C.A.P de Cambrils», impartida per
Marta Torrentó, dietista nutricionista. Organitzada pel Departament de Nutrició Humana i
Dietètica.

— «Alletament artificial», impartida per Isabel Rubio, delegada de Nutricia productes in-
fantils, el dia 7 de maig de 2002. Organitzada pel Departament de Nutrició Humana i Dietètica.

Jornades, seminaris

— Sota el lema «Art, follia i cura» l’Escola Universitària de Ciències de la Salut va orga-
nitzar al llarg del curs 2001-02 un cicle d’activitats amb la finalitat d’aprofundir en l’articulació
d’aquests tres conceptes des d’una perspectiva interdisciplinària.

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2001 es va dur a terme un cicle de 3
conferències-debat, en el qual es va abordar la problemàtica que planteja el tractament de les malal-
ties mentals a partir de les condicions de la creació artística, mostrant com l’objecte artístic permet
al malalt mental refer els vincles socials deteriorats per la malaltia:

. «Quan l’art té cura», a càrrec de Fina Alert, cap del Departament de Pedagogia del
MNAC, Alejandro Gómez-Franco, psicoanalista, president de Forum Latinoamérica, i
Josep Lebrero Stals, director d’exposicions del MACBA. 24 d’octubre de 2001.
. «Escriptura i cura», a càrrec d’Enric Berenguer, psicoanalista, responsable de la col·lec-
ció «Campo Freudiano» (Paidós), Mònica Cano, escriptora i coordinadora de tallers
d’escriptura, i Ana Nuño, directora de la revista Quimera i poeta. 14 de novembre de
2001.
. «De l’art de curar amb l’art», a càrrec d’Enric Arqués, director del Centre Joia i vicepre-
sident del Fòrum d’Iniciatives en Salut Mental; Guillem Homet, director mèdic de la
Comunitat Terapèutica del Maresme, i Francesc Puntí, pintor i psicoanalista. 12 de de-
sembre de 2001.
Les activitats van continuar el mes de gener de 2002 amb la programació de la delegació a

Vic de la Filmoteca que va incloure un minicicle sobre «Cinema, art i follia» amb la projecció dels
filmsMarat-Sade, de Peter Brook, i El loco del pelo rojo, de Vincente Minnelli.

Durant el mes de març hi va haver una exposició al Museu de l’Art de la Pell de Vic en la
qual es van exposar obres d’artistes reconeguts, juntament amb la producció de malalts mentals.

— El dia 30 de novembre de 2001 es va celebrar el Dia Mundial de la Sida sota el lema Si-
dart, amb l’objectiu de treballar la prevenció del VIH/Sida a través de l’art. La jornada va ser orga-
nitzada per: Fundació Centre Psicopedagògic, CADO, Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospi-
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tal General de Vic, Escola de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic, Secretaria General de Jo-
ventut i Consell Comarcal d’Osona. Un total de 62 col·laboracions entre institucions i particulars
van fer possible que unes 750 persones participessin en aquesta jornada.

— El dia 8 de maig de 2002 es va celebrar la Diada Internacional d’Infermeria, organitza-
da pel Departament d’Infermeria. El Dr. Salah Jamal, metge, historiador i professor de la Universi-
tat de Vic va impartir la conferència «El repte de tenir cura en la multiculturalitat». També es van
presentar les següents experiències d’infermeria de la comarca d’Osona:

. «Experiència en l’elaboració de la trajectòria clínica de l’infart de miocardi», a càrrec de
Mercè Anfruns, infermera del servei de Cardiologia-Oncologia de l’Hospital General de
Vic.
. «Aportació de l’equip d’infermeria a l’Hospital de dia», a càrrec de Montse Suriñach, in-
fermera de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.
. «Experiència d’Infermeria d’Atenció Primària amb un col·lectiu d’immigrants», a càrrec
d’Ester Corominas, infermera de l’Àrea Bàsica de Salut de Manlleu.
— El dia 10 de maig de 2002 es va celebrar a la Universitat de Vic la «4a Jornada de Lo-

gopèdia. Logopèdia i Diversitat», organitzada pel servei de Logopèdia i Psicologia de la Fundació
Centre Mèdic Psicopedagògic, amb la col·laboració de l’Escola Universitària de Ciències de la Sa-
lut. Adreçada a professionals i estudiants interessats en el camp del llenguatge i les seves patologies,
va incloure les següents conferències:

. «Connexió entre l’ortodòncia interceptiva i la logopèdia», a càrrec d’Elisa Bosch, odon-
topediatra.
. «Conseqüències neuropsicològiques de la lesió cerebral traumàtica», a càrrec de Teresa
Roig, neuropsicòloga de la Fundació Institut Guttmann.
. «Les emocions en les relacions interpersonals», a càrrec d’Oriol Güell, psicòleg-informa-
dor.
— El dia 6 d’abril de 2002 es va celebrar la jornada «Fisioteràpia Respiratòria Instrumen-

tal», organitzada pel Departament de Fisioteràpia i coordinada pels professors Ricard Castro, Car-
me Garolera, Montserrat Girbau i Marc Vidal.

— Seminari «Prevenció dels accidents de trànsit», a càrrec del professor Jordi Espina, or-
ganitzat pel Departament de Salut Comunitària i Salut Mental en el marc de l’assignatura Inferme-
ria Comunitària II.

— Taller «Elaboració de videos didàctics», a càrrec del professor Josep M. Roma i Banús,
organitzat pel Departament de Salut Comunitària i Salut Mental en el marc de l’assignatura Edu-
cació per a la Salut.

— Seminari «Fèrules de mobilització passiva de les diferents articulacions» a càrrec d’En-
raf Nonius, organitzat pel Departament de Fisioteràpia.

— L’Hospital Sant Jaume de Manlleu ha col·laborat amb l’impartiment dels següents se-
minaris:

. «Canvis biofisiològics de l’envelliment», a càrrec del professor Joan Carles Rovira en les
assignatures Infermeria del Vell i Alimentació en grups amb necessitats especials.
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. «Atenció a les persones amb trastorns cognitius», a càrrec de les professores Montserrat
Soldevila i Montserrat Surinyach en l’assignatura Infermeria del Vell.
— L’Hospital de la Santa Creu de Vic ha col·laborat impartint els seminaris:
. «Recursos sociosanitaris per a l’atenció de la gent gran» i «Valoració Geriàtrica Integral», a
càrrec de Montserrat Basco i Núria Gorchs, en l’assignatura Alimentació en grups amb ne-
cessitats especials.
. «Tractament de les úlceres per pressió», a càrrec de M.J. Hernández en l’assignatura Infer-
meria del Vell.
. «La síndrome d’immobilitat», a càrrec de Montserrat Soler en l’assignatura Infermeria del
Vell.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Conferències

— «Producció, transport i subministrament d’energia elèctrica», impartida pel Sr. Julio
Garcia (ENDESA). 24 d’octubre de 2001. Departament d’Organització Industrial.

— «Aparamenta elèctrica», impartida pel Sr. Àngel Adreu (ENDESA). 21 de novembre
de 2001. Departament d’Organització Industrial.

— «Soldadura amb gasos inerts», impartida pels Srs. Blai Perelló i Rafael Bermejo de
LINDE. 30 de gener de 2002. Departament d’Organització Industrial.

— «Integració, tecnologia i finançament dels captadors solars fotovoltaics», impartida
per Jordi Serrano (Ecotecnia), Francesc Castellana (UVic) i Salvador Salat (ICAEN). 8 de maig
2002. Organitzada per la UVic i l’Agència de l’Energia d’Osona.

— Introducción a la Gestión del Aprendizaje en las Organizaciones, impartida pel professor
Israel A. Nuñez Paula de la Universidad de La Habana. 29 de maig 2002. Departament d’Organit-
zació Industrial.

— «Impacte de la PPC a la comarca d’Osona», impartida pels Sr. Enric Vilaregut (Con-
sell Comarcal d’Osona) i la Sra. Anna Costa (Netporc XXI SL). 2 de juny de 2002. Departament
d’Organització Industrial.

— «ERP: una visió global», impartida pel senyor Carlos Iribarren, professor d’ESADE.
19 d’abril de 2002. Departament de LSI de l’EPS, en l’assignatura Gestió de Sistemes Informàtics.

— Sessió científica de la ICHN: «El paisatge vegetal dels turons de la Plana de Vic. Uns
espais que cal conservar», impartida per Carme Casas (UVic). 15 de novembre de 2001 a la UVic.
Dins del cicle de sessions científiques de la Institució Catalana d’Història Natural «Biologia i con-
servació d’organismes». Coordinació: Ester Vinyeta i Carme Casas del Departament d’Indústries
Agràries i Alimentàries.

— «El món dels bolets», impartida per Jaume Llistosella (UB). 13 de novembre de 2001.
Setmana de la Ciència 2001. Departament d’Indústries Agràries i Alimentàries.
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— The role of Hungarian agriculture at the end of the 20th century, impartida pel Dr. Sán-
dor J. Zsarnóczai, col·laborador científic de l’Institut de l’Economia Agrícola i Regional de la Uni-
versitat Szent István de Gödöllö (Hongria). 21 de novembre de 2001. Organitzada pel Departa-
ment d’Indústries Agràries i Alimentàries i Relacions Internacionals de l’EPS.

— «Radiocomunicacions i mediambient», impartida per Jordi Romeu i Robert, professor
de la UPC. Realitzada el 25 d’octubre de 2001.

— «El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona: Descripció, serveis col·le-
gials per a estudiants, competències, atribucions i Premi a la Sostenibilitat», impartida per Carles
Ràfols, Carolina Rius i Ivan Capdevila. 26 d’abril de 2002. Organitzada pel Departament d’Elec-
trònica i Telecomunicacions.

— «Presentació de programari de simulació Cosimir i Fluidsim-3». Impartida per Alfons
Miras (Festo Didactic). Realitzada el 13 de febrer de 2002 i organitzada pel Departament d’Elec-
trònica i Telecomunicacions.

Taules rodones

— «La indústria alimentària davant d’un nou consumidor: com satisfer les seves necessi-
tats nutricionals». Participants. Sra. Immaculada Mercader (Embotits Solà) Sr. Jordi Cervera
(Prielà), Sra. Anna Vila (Les Comes), Dra. Núria Obradors (UVic) i Dr. Emili Ignasi López Saba-
ter (UVic). 29 de maig de 2002. Organitzat pel Departament d’Indústries Agràries i Alimentàries.

— «Spin-off: La recerca i el desenvolupament com a agent generador d’empreses». Po-
nents: Josep Arasa (Interactive Sports Systems), Jordi Carrabina (Departament d’Informàtica de la
UAB i promotor d’Histeresys), J. Adrián Rodríguez Fonollosa (Departament de Teoria del Senyal
de la UPC i promotor d’ATLAS), Eugeni Terré (ISOCO). Realitzada el 4 demarç de 2002 i organit-
zada pel Departament d’Electrònica i Telecomunicacions dins de les 5es Jornades d’Electrònica i Te-
lecomunicacions.

— «3a Trobada d’alumnes i exalumnes d’Electrònica i Telecomunicacions» Ponents: Joan
Coma, Jaume M. March, Ángel Pavón, Ignasi Romeu, Núria Roura i Fermí Tanyà. Realitzada el 8
de març de 2002 i organitzada pel Departament d’Electrònica i Telecomunicacions.

Jornades, Seminaris

— «Jornades tècniques sobre l’aigua a la indústria». STENCO. 21 i 23 de maig. Departa-
ment d’Indústries Agràries i Alimentàries.

— Seminari: «Introducció al processament d’imatge i so amb mapes autoorganitzatius de
Kohonen (SOFM)», impartit pel Dr. Christian Jutten del Laboratoire des Images et Signaux (LIS)
de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) dins el marc de l’assignatura optativa
d’Aplicacions del Processament d’Imatge i So. 18 i 19 d’abril de 2002. Organitzat des del Departa-
ment d’Electrònica i Telecomunicacions. Va comptar amb 15 participants.
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— «5es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions: Recerca i Desenvolupament tec-
nològic des de les empreses». Ponents: Oscar Ciordia (Ficosa Internacional), Domènec Iborra
(Mier Comunicaciones), Alan Lobban (Hewlett-Packard), Ignacio González (Agència Espacila
Europea). Les jornades pretenien donar una visió de l’estat de la recerca i el desenvolupament tec-
nològic (R+D), prenent com a eix principal els sectors de l’electrònica i les telecomunicacions. Re-
alitzades de 4 al 8 de març de 2002 i organitzades pel Departament d’Electrònica i Telecomunica-
cions.

— «Apropa’t a les noves tecnologies». Activitat dirigida als alumnes de secundària i em-
marcada dins la Setmana de la Ciència. Realitzada del 9 al 18 de novembre de 2001 i organitzada
pels departaments d’Electrònica i Telecomunicacions i d’Informàtica i Matemàtica. Constava de
diversos mòduls pràctics i interactius: Automatització industrial, comunicacions RF, cartografia
digital i treball final de carrera

Activitats de la Setmana de la Ciència, SC’01

Es va dur a terme des del 9 al 18 de novembre de 2001 organitzada per la Universitat de
Vic amb la col·laboració de la Delegació de la Institució Catalana d’Història Natural a Osona i del
Grup de Naturalistes d’Osona.

— Conferències realitzades:
. L’ambientalització a l’escola, a càrrec del Sr. Lluís Pagespetit, de Viladrau
. El món dels bolets, a càrrec del Dr. Jaume Llistosella, professor de la Facultat de Biologia

de la UB.
. Síndrome de l’edifici malalt, a càrrec del Dr. Xavier Guardino, director Dpt. d’Anàlisis

Ambientals i Biològiques, INSHT-CNCT, Barcelona.
. El coneixement transdisciplinari i el desenvolupament humà sostenible, a càrrec de Dr. Xa-

vier Rambla i Marigot, Càtedra Unesco de la UVic.
. El paisatge vegetal dels turons de la Plana de Vic. Uns espais que cal conservar, Sessió Cien-

tífica de la ICHN, dintre el cicle «Biologia i Conservació», a càrrec de Dra. Carme Casas, de la
UVic i la Delegació ICHN d’Osona.

. Les escoles sense fum, a càrrec del Sr. Àngel Torres, farmacèutic EUCS- UV.
— Sessions experimentals:
. Taller de reconeixement de bolets, a càrrec de la Dra. Carme Casas, biòloga, de l’EPS de la

UVic i del Dr. Jaume Llistosella, professor de la Facultat de Biologia de la UB; amb la col·laboració
de la professora Ester Vinyeta.

. Tècniques de control de contaminants de l’atmosfera, càrrec de la Dra. Consol Blanch, quí-
mica de l’EPS de la UVic. Professors col·laboradors: Antoni Zafra, JoaquimCarbonell, Ester Vinyeta.

. Apropa’t a les noves tecnologies, sota la coordinació del Dr. Joaquim Pla, físic, i el Sr. Moi-
sés Serra, enginyer, de l’EPS de la UVic. Professors col·laboradors: Albert Baucells, Dr. Francesc
Castellana, Enric Lòpez, Juli Ordeix, Dr. Jordi Solé, Jordi Serra.
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—Exposicions:
. Bolets, a càrrec de la Dra. Carme Casas, biòloga de l’EPS de la UVic i del Dr. Jaume Llis-

tosella, professor de la Facultat de Biologia de la UB.
. Natura d’Osona, exposició fotogràfica del Grup de Naturalistes d’Osona. Comissiona-

des: Dra. Carme Casas i Ester Vinyeta, UVic.
Els alumnes assistents a les diverses activitats, acompanyats dels professors, procedien

dels següents centres:
IES Antoni Pous de Manlleu.
Col·legi l’Escorial de Vic.
Col·legi La Suïssa, Tona.
Col·legi PIVE, Tona.
Nutrició Humana i Dietètica, EUCS de la UVic.
Enginyeria Tècnica Agrícola, EPS de la UVic.
Enginyeria Informàtica, EPS de la UVic.
Enginyeria Industrial Electrònica, EPS de la UVic.
Enginyeria Telecomunicacions, EPS de la UVic.
Facultat de Ciències de l’Educació de la UVic.
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la UVic
Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic

El total d’assistents a les diverses activitats va ser de 1466 alumnes i de 73 professors.
La Comissió Organitzadora estava formada per:
Dr. Ramon Pinyol, Vicerector d’Afers Acadèmics.
Dra. Consol Blanch, Departament d’Industries Agràries i Alimentàties de l’EPS.
Montse Simon, secretaria Vicerectorat d’Afers Acadèmics.

Implantació d’una plataforma de suport digital en la carrera d’Enginyeria en Organització Industrial:

— Acabament de l’etapa pilot de la plataforma de suport digital, iniciada durant el curs
2000-01. La plataforma disposa d’una interfície web de Campus Virtual (informació acadèmica de
cada assignatura, correu personal, consulta de notes, accés al catàleg de la biblioteca, borsa de tre-
ball, servei de relacions internacionals, entre altres).

— Incorporació d’un nou col·lectiu d’estudiants a Balears en la modalitat semipresencial
(actualment el grup semipresencial compta amb 42 estudiants entre Saragossa i Balears).

—Durant el curs 2001-02 s’han lliurat els apunts de totes les assignatures en format digi-
tal (per als estudiants de 1r curs també en CD).

— Consolidació del directori de professorat: actualment els estudis d’Enginyeria en Or-
ganització Industrial coordinen 25 professors.

— Proposta implantació d’un sistema de garantia de la qualitat en els estudis d’Enginye-
ria en Organització Industrial.
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FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Conferències

— La Sra. Anna Gasol, presidenta del Consell català del llibre infantil i juvenil, pronun-
cia la conferència Situació actual de la producció editorial infantil i juvenil a Catalunya i Espanya.
Organitzada pel Departament de Biblioteconomia i Documentació. 19 de novembre de 2001.

— La Sra. Elisabeth Basteck, lectora del Servei d’intercanvi acadèmic alemany de la Fa-
cultat de Filologia de la UB, pronuncia la conferència Landeskunde konkret: Das Mediensystem in
Deutschland (Un exemple concret de cultura i civilització: Els mitjans de comunicació a
Alemanya). Organitzada pel Departament de filologies francesa, anglesa i alemanya, secció d’ale-
many. 28 de febrer de 2002.

— El Sr. Joan Vilarnau, professor de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB,
pronuncia la conferència Tradumàtica: traducció i tecnologia de la informació. Organitzada pel De-
partament de Traducció i Interpretació, secció de Traducció. 5 de març de 2002.

— El Dr. Chris Scott-Tennent imparteix la conferència La recerca experimental: disseny i
implementació a l’aula. Organitzada pel Grup de Recerca Pedagogia interactiva per al programa de
doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traducció. 7 de març de 2002.

— La Dra. Olga Esteve, de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, pronuncia
la conferència La recerca a l’aula com a base per a la millora de la pràctica docent. Organitzada pel
Grup de Recerca Pedagogia interactiva per al programa de doctorat Metodologia i Anàlisi de la
Traducció. 7 de març de 2002.

— El Sr. Sergio Viaggio, cap de la Secció d’Interpretació de l’Oficina de les Nacions Uni-
des a Viena, pronuncia la conferència Que sí, que soy intérprete. ¿Y qué?! a les VI Jornades de Traduc-
ció a Vic: L’ofici de traduir i interpretar. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació.
11 d’abril de 2002.

— El Sr. Richard Samson, professor de la Facultat, pronuncia Formació i professió, con-
ferència plenària de clausura de les VI Jornades de Traducció a Vic: L’ofici de traduir i interpretar.Or-
ganitzades per la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 12 d’abril de 2002.

— El Sr. Carlos Vitale, escriptor, parla sobre els seus microrelats, especialment sobre el
recull Descortesía del suicida. Organitzat pel Departament de Filologies Catalana i Espanyola, sec-
ció d’Espanyol. 26 d’abril de 2002.

— El Dr. Don Kiraly, professor de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universi-
tat de Mainz, a Germesheim, pronuncia la conferència Is there anything more practical than theory?
Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació, secció de Traducció. 6 de maig de 2002.

— La Sra. Kate McCafferty, especialista en literatures minoritàries dels Estats Units, pro-
nuncia la converència The Navajo Blessingway. Organitzat pel Departament de Traducció i Inter-
pretació. 8 de maig de 2002.

— La Sra. Neus Aguado, escriptora, parla sobre narrativa breu, sobretot del seu recull Pa-
ciencia y barajar. Organitzat pel Departament de Filologies Catalana i Espanyola, secció d’Espa-
nyol. 23 de maig de 2002.
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— La Sra. Mercè Muntada, documentalista de l’empresa Mútua Universal, pronuncia la
conferència El professional de la informació dins l’empresa privada. Organitzat pel Departament de
Biblioteconomia i Documentació. 30 de maig de 2002.

— La Sra. Carme Riera, escriptora, parla sobre les seves versions en castellà de En el últi-
mo azul i de Por el cielo y más allá. Organitzat pel Filologies Catalana i Espanyola, secció d’Espan-
yol. 6 de juny de 2002.

— El Sr. Frederick G. Hensey, de la Universitat de Texas, pronuncia la conferència L’ac-
tuació dels intèrprets jurídics segons el model de Cecila Wadensjo. Organitzat pel Departament de Tra-
ducció i Interpretació. 14 de juny de 2002.

— La Sra. Carol Maier, de la Universitat Ohio State, pronuncia la conferència The Trans-
lator as Therôs: Theorizing without Theorems.Organitzat pel Departament de Traducció i Interpre-
tació. 25 de juny de 2002.

Jornades i seminaris

—VI Jornades de Traducció a Vic: L’ofici de traduir i interpretar
L’edició d’enguany de les VI Jornades de Traducció a Vic: L’ofici de traduir i interpretar, fa

una aportació temàtica especialitzada i profunda adreçada als tres col·lectius clau en la constitució i
la pràctica de la professió en qüestió: el col·lectiu professional que exerceix l’ofici de traduir i inter-
pretar, el col·lectiu en formació, és a dir, els estudiants de traducció i interpretació, i els formadors
de traductors i intèrprets que imparteixen els continguts pràctics i teòrics d’aquesta llicenciatura.
Hi intervenen, per ordre alfabètic, Francesca Bartrina, Jordi Baulies, Mercè Bolló, Lydia Brugué,
Sylvia Campoy, Marcos Cánovas, Oriol Carbonell, Miquel Casacuberta, Eusebi Coromina, Olivia
De Miguel, Fàtima Domínguez, Neus Español, Eva Espasa, Rodolf Gimeno, Sylvia Gomez, Maria
González, Glòria Llàtzer, Eva Marichalar, Josep Miquel Molina, Ainara Munt, Víctor Obiols, Nú-
ria Panadès, Bernat Puig, Montse Rocher, Daniel Rodríguez, Richard Samson, Miquel Àngel Sán-
chez, Carme Sanmartí, Joan Solà, Xus Ugarte i Sheila Waldeck. Coordinació: Ronald Puppo. 11 i
12 d’abril de 2002.

Altres jornades i seminaris

—El Sr. Sergio Viaggio, cap de la Secció d’Interpretació de l’Oficina de les Nacions Uni-
des a Viena, visita la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat
de Vic. Hi pronuncia la conferència inaugural de les VI Jornades de Traducció a Vic, es reuneix
amb els professors per parlar del seu mètode i imparteix classes pràctiques sobre interpretació con-
secutiva i simultània anglès-espanyol i sobre les Nacions Unides a diverses assignatures dels estudis
de Traducció i Interpretació. Del 8 al 12 d’abril de 2002.
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—El Dr. Don Kiraly, professor de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universi-
tat de Mainz, a Germesheim, imparteix el seminari L’enfocament socioconstructivista: activitats no
presencials i noves tecnologies, adreçat al professorat de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació. Organitzat pel Grup de Recerca Pedagogia Interactiva. 7 de maig de 2002.

ESCOLAD’IDIOMES

Jornades, seminaris

— Conferència Business and the dimensions of culture impartida pel professor Joan Mas-
nou en el marc del curs International Business Culture a la Facultat d’Empresa i Comunicació el 5
de març de 2002.

— Conferència Business culture and stereotypes impartida per la professora M. Àngels Pi-
ñana en el marc del curs International Business Culture a la Facultat d’Empresa i Comunicació el 6
de març de 2002.

— Curs «Tècniques d’estudi universitàries» impartit pel Dr. Josep Gallart del 26 de juny
al 2 de juliol de 2002 organitzat per la Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic.

— Comunicació «Lluís Pastre, mestre de català i autor de manuals per a l’ensenyament
del català a l’escola pública nord-catalana 1882-1927», impartida pel Dr. Josep Gallart al 3r Sim-
posi sobre l’ensenyament del català a no cataloparlants. Vic, 4, 5 i 6 de setembre de 2002.
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Participació de la UVic en cursos i activitats congressuals

FACULTATD’EDUCACIÓ

— Àngel Alsina. Ha impartit el curs de 20 h. «L’aprenentatge de les matemàtiques», dins
de la II Escola d’Estiu Vedruna, celebrada a Vic els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2002.

— Montse Benlloch. Ha impartit la conferència inaugural «Explorando el mundo» a les
Jornadas de Intercambio de Experiencias en Educación Infantil. Madrid, juny 2002. Organitzades
per la Dirección General de Ordenación Académica; Centro de Apoyo al Profesorado, Área territo-
rial de Madrid-Sur; Universidad Rey Juan Carlos.

Ha format part del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral «Creencias de los profesores so-
bre la enseñanza de la lectura y la aritmética y su relación con el rendimiento», defensada per
Gladys Yanez Mejia. Universidad de la Laguna, febrer 2002.

—M. Carme Bernal. Va impartir la conferència «Jacint Verdaguer, un creador de mons»,
el dia 12 de febrer dins les activitats de les Tertúlies de poetes de la Biblioteca Joan Triadú.

Va impartir la conferència, juntament amb la rapsoda Anna Girbau, del Museu J. Verda-
guer de Folgueroles «La poesia de Jacint Verdaguer» a l’escola Pia de Caldes de Montbui (Sant Jor-
di, 2002).

Va elaborar el text de l’exposició «Jacint Verdaguer. Itineraris», organitzada per l’Ajunta-
ment de Vic i dins l’Any Verdaguer (abril de 2002).

— M. C. Bernal i Carme Rubio. Van impartir la conferència «La figura i l’obra de Jacint
Verdaguer» a la Biblioteca de Sant Pere de Torelló. 10 de desembre de 2002.

— Jaume Carbonés. Imparteix, amb Ramon Riera, una sessió al Curs de Postgrau de Psi-
copatologia infantil orgnaitzat per la UAB.

Coordina el projecte «Millora de l’èxit escolar» de la Diputació de Barcelona, que es porta
a terme a les escoles i als municipis d’Artés, Avinyó, Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria
d’Oló.

Conferència sobre «Agressivitat infantil» per als pares de l’Escola Vedruna d’Artés.
Conferència, amb Núria Tarré, sobre «Escoles efectives». Barcelona.
— Isabel Carrera. «Taller de lleure i activitat física». Curs per a auxiliars. Centre d’estudis

de cures pal·liatives. Organitzat per HSC. Octubre, 2001.
«Gent gran i discapacitat. Activitat física amb persones grans». Postgrau de geriatria. Or-

ganitzat per Universitat de Vic i HSC. Octubre-juny, 2001/02.
«Tècniques d’animació i dinamització per a la tercera edat». Curs organitzat per la Fun-

dació Mil·lenari de Vic. Març-abril, 2002.
«Didáctica aplicada: la sesión i el animador». Activitat física amb gent gran. Curs d’exten-

sió universitària. Organitzat per UB Virtual-Inefc Mèdia. Gener-juny, 2002.
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«Mantenir-se actiu: una necessitat, un repte». Conferència organitzada per l’Associació
de sords de Vic. Maig, 2002.

— Josep Casanovas. Va presentar el llibre de Candi Espona. Entre el roig i el blau: memò-
ria de la guerra i altres coses, 1934-1942. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002,
al Temple Romà de Vic, el 30 de maig de 2002.

Ha estat membre del jurat de primària del Segons Premis de Didàctica d’Eumo Editorial i
del jurat dels Premis Plana de Vic 2001, del Patronat d’Estudis Osonencs.

— Francesc Codina. Conferència «La simbologia del rossinyol en Verdaguer» a l’Aula
d’Extensió Universitària Gent Gran d’Osona (Vic, 9 de gener de 2002).

Conferència «Vida i obra de Jacint Verdaguer», dins les Aules de Difusió Cultural de
l’ASVAT per a la gent gran (Vic, 24 de gener de 2002).

Participació en la lectura poètica Poesia a Osona, presentada per Josep Paré, juntament
amb Pep Rosanes-Creus, Segimon Serrallonga, Lluís Solà i Víctor Sunyol, dins el cicle «Terres,
ponts, paisatges. Poesia i edició a la Catalunya d’avui», organitzat per la Residència d’Investiga-
dors, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Barcelona,
6 de febrer de 2002).

Participació, en representació de la revista Reduccions, en una taula rodona sobre «L’edició
de poesia a Catalunya», dins el cicle «Terres, ponts, paisatges. Poesia i edició a la Catalunya d’avui»,
organitzat per la Residència d’Investigadors, amb la col·laboració del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya (Barcelona, 16 de març de 2002).

Col·loqui amb Miquel Tuneu sobre la pròpia poesia, amb intervenció musical de Ramon
Ferrer, recitació de Montse Vellvehí i il·lustració plàstica de Toni Garcia, dins el cicle Un pas a dos,
organitzat per la Fundació «la Caixa» i Cafè Central, al centre cultural de la Fundació «la Caixa»
(22 d’abril de 2002).

Conferència «Jacint Verdaguer: del paradís perdut al paradís retrobat», en col·laboració
amb el musicòleg Francesc Cortès, a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra, de Mataró (4 de maig de
2002).

Conferència «Natura, muntanya i ciutat en la poesia de Verdaguer», dins el Cicle Tertú-
lies amb poetes, a la Biblioteca Joan Triadú de Vic (11 de maig de 2002).

Conferència «Les Barcelones de Verdaguer», al Museu Verdaguer de Vil·la Joana de Vallvi-
drera, dins el cicle organitzat pel Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona (18 de maig de 2002).

Presentació, juntament amb Josep Casanovas, del llibre Entre el roig i el blau, de Candi
Espona, al Temple Romà de Vic (30 de maig de 2002).

Participació, juntament amb Narcís Comadira, Manuel Jorba i Llorenç Soldevila, dins el
comissariat de l’exposició Verdaguer, un geni poètic, produïda i organitzada per la Biblioteca de Ca-
talunya, que té tres edicions: Vic (Museu de l’Art de la Pell, del 7 de juny al 14 de juliol de 2002),
Barcelona (Sala Verdaguer, al Palau Moja, del 10 de setembre al 30 de novembre de 2002) i Madrid
(Biblioteca Nacional, gener-febrer de 2003).

Parlament de presentació, en nom dels comissaris, de l’Exposició Verdaguer, un geni poètic
(Museu de l’Art de la Pell de Vic, 7 de juny de 2002).
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Presentació del llibre de Segimon Serrallonga Versions de poesia antiga, dins el programa
cultural de TVO (juliol de 2002).

— Manel Dionís i Comas: «Alegria i Vida». Conferència organitzada per la Associació
Oratge. Universitat de Vic, març de 2001.

«La soledat: goig o sofriment». Conferència organitzada per la Universitat d’Adults a la
Sala d’Actes del Sucre, novembre 2000.

«Les comparacions: una trampa per als educadors, pares i mestres.» Conferència organit-
zada per 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». Cen-
tre d’Atenció Primària de la Vall del Tenes. Octubre 2000.

«Li és útil la informació al malalt de càncer?». II Jornades sobre Medicina, Psicologia i
Càncer. Desembre, 2000.

—Marta Corominas. Conferència «Nepal: tradició, cultura i religió» a l’escola de primà-
ria Els Sagrats Cors de Sant Hipòlit de Voltregà dins el marc del projecte de lectura Using storybo-
oks. A reading project.

— Assumpta Fargas. Sessió sobre Les habilitats lingüístiques –1 de febrer– als alumnes del
Postgrau Formació de professors de català per a adults, organitzat per la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la Divisió de Ciències de l’Educació de la UB.

Sessió sobre Les relacions entre el text i l’ortografia: el subprocés de revisió de l’escrit –15 de
febrer– als alumnes del Postgrau Formació de professors de català per a adults, organitzat per la Di-
recció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la Divisió de Ciències de
l’Educació de la UB.

Assessorament sobre Recursos per a l’expressió escrita al Col·legi Sagrat Cor de Vic, dins el
Pla d’Assessorament a Projectes de Centre organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona (8 hores).

Sessió sobre Preparació i utilització de materials –5 d’abril– dins el Màster en Lingüística
Aplicada organitzat per la Universitat de Girona.

— Esther Fatsini. Conferència «L’orientació acadèmica i professional als estudiants de se-
cundària», impartida a l’Escola Casals-Gràcia, Manlleu, octubre de 2001.

«El paper de la família en l’orientació dels joves», impartida a l’IES de Centelles, Abril de
2002.

— M. Teresa Feu. Ha impartit el curs de 20h. «Les ciències a la maternal», organitzat pel
Ministeri d’Educació, Joventut i Esports d’Andorra, durant els mesos d’octubre i novembre del 2001.

Ha presentat la comunicació «Ensenyar/aprendre ciències al parvulari» en el VI Simposi
sobre l’Ensenyament de les Ciències de la Natura. Balaguer, 2002.

Conjuntament amb Dolors Brià ha presentat la comunicació «Possibilitar l’educació in-
tercultural des de les primeres edats» en les Jornades educatives a Expodidàctica, Barcelona, 2002.

— Josep Font. «L’ús d’un sistema de comunicació per a la disminució de conductes auto-
lesives en un alumne amb retard mental i necessitats de suport generalitzat». 2as Jornadas sobre
Comunicación Aumentativa y Alternativa, València 6, 7 i 8 de setembre de 2001.
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Programa per ensenyar a composar un text explicatiu. Jornades d’intercanvi d’experièn-
cies de treball amb persones amb n.e.e. GIEE – Departament d’Ensenyament. Barcelona 22 i 23 de
febrer de 2002.

— Núria Franc. Ha estat ponent ponent a la Maestria en psicomotricidad. Tono y Emo-
ción. 20 hores. Organitzada pel «Instituto de Rehabilitación de Psicomotricidad y Relajación Riba-
detorre» en col·laboració amb la «Organitzación Internacional de Psicomotricidad y Relajación».
Mèxic D.F. 15, 16 i 17 de febrer.

Ha dictat la conferència La gratuidad del juego a l’Associació Professional de Psicomotri-
cistes. Seu de Saragossa. Abril 2002.

Ha estat ponent al curs d’especialització en Intervención temprana. Universidad de Canta-
bria. Maig 2002. 9 hores.

— Assumpció Guillén. Jornada del PAIMM (Programa d’atenció integral al metge ma-
lalt). Col·legi de Metges de Barcelona. Novembre, 2001.

«La patologia dual en els consumidors de cocaïna». Jornada sobre el consum de cocaïna a
la comarca d’Osona: realitat i assistència. Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic i Consell Co-
marcal d’Osona. Maig, 2002.

«II curs d’autoavaluació en psiquiatria». Curs organitzat per la Universitat Internacional
de Catalunya. Novembre-juliol, 2001-02.

Ha impartit un curs d’especialització en alcoholisme. Organitzat per la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Madrid, 2001-02.

— Rosa Guitart. Tutora de Curs per a tècnics de la Diputació. 2002, organitzat per IRIF
i Diputació de Barcelona. Barcelona, juny-setembre 2002.

Ha estat membre del jurat de primària dels 2ns Premis de didàctica 2001 organitzats per
Eumo editorial i la Facultat d’Educació. Vic, abril 2002

— Marta Marimon. Membre del comitè organitzador del «II Congrés Europeu de Tec-
nologies de la Informació en l’Educació i la Ciutadania: una visió crítica», juny de 2002.

Membre del comitè organitzador de la «X Jornada Universitària de Tecnologia Educati-
va», juny 2002.

— Jordi Martí. Comunicació «L’organització d’un ecosistema: dificultats d’aprenentat-
ge» presentada al VI Simposi sobre l’Ensenyament de les Ciències de la Natura, celebrat a Balaguer
del 7 al 9 de març de 2002.

Taller La forma y la función. Estética y ciencias de la naturaleza. Març de 2002 en el marc
del curs A partir de la estética.

Conferència «L’arqueozoologia», 11 de juliol de 2002, en el marc del curs de la UEV «Ar-
queologia de camp. Excavació i experimentació arqueològiques».

Ha estat membre del jurat dels XXIV Premis Baldiri Reixach convocats per la Fundació
Jaume I.

— Jordi Martí i Sebastià Riera. Seminari «Recursos experimentals per a les ciències a
primària» en el marc del Pla de Formació Permanent de Zona per a l’ICE de la UB.

— Núria Medina va impartir un curs d’anglès de 20 h per a mestres d’Educació Primària
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a les Escoles Vedruna en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic. Juliol de 2002.
— Olga Pedragosa i Gemma Riera. «Anàlisi de les pràctiques educatives vinculades amb

les adequacions curriculars individualitzades. Una recerca sobre les ACI a Catalunya». Comunica-
ció presentada a les XIX Jornades d’universitats i educació especial, organitzades per la Universitat
de Palma de Mallorca. Març de 2002.

«L’Aprenentatge Cooperatiu com a Estratègia d’Atenció a la Diversitat». Curs organitzat
per l’Escola Montseny de Vic. Gener-juny de 2001.

«Com Programar des d’un Enfocament Multinivell?». Curs organitzat pel Centre de pro-
fessors «Sierra de Segura». Orcera (Jaén). Febrer de 2002.

«L’Atenció a la Diversitat fora de l’Escola». Jornades de Formació 2002. Càrites Catalu-
nya. Vic, juny de 2002.

— Pere Pujolàs. Atención a la diversidad: Enseñanza personalizada y aprendizaje cooperati-
vo. Curs per a professors de secundària. Centro de Profesorado y Recursos. Gijón, 13 i 14 de febrer
de 2002.

De la lección magistral al aprendizaje cooperativo. Ponència presentada al Forum europeo
de Administradores de la Educación. Mérida, 13 d’abril de 2002.

Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar. Conferència pronunciada amb motiu del
«Dia del mestre», organitzat pel grup de mestres de l’Alt Penedès. Vilafranca del Penedès, 27 de no-
vembre de 2001.

— Robert Ruiz. «Polítiques educatives, educació especial i universitats. Algunes refle-
xions i iniciatives». Ponència convidada a les XIX Jornades d’Universitats i Educació especial orga-
nitzada per la Universitat de Palma de Mallorca. Març, 2002.

— Joan Sala. Curs de Mediació Familiar per a l’habilitació d’advocats del Col·legi d’Ad-
vocats de Figueres, bloc Psicosocial i temes de mediació. Organitzat pel Col·legi d’Advocats de Fi-
gueres. Gener de 2002.

Curs sobre la gestió del conflicte amb els MEINA (Menors Estrangers Identificats No
Acompanyats), destinat a educadors que tenen cura d’aquest col·lectiu a Barcelona i a Santa Colo-
ma de Gramenet. Locals de Proges. Maig-juny, 2002.

«La gestió del conflicte». Jornada destinada a treballadors i educadors socials de Proges.
Locals de Proges a Barcelona. Maig, 2002.

— Segimon Serrallonga. Participació en la lectura poètica Poesia a Osona, presentada per
Josep Paré, juntament amb Francesc Codina, Pep Rosanes-Creus, Lluís Solà i Víctor Sunyol, dins
el cicle «Terres, ponts, paisatges. Poesia i edició a la Catalunya d’avui», organitzat per la Residència
d’Investigadors, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(Barcelona, 6 de febrer de 2002).

— Joan Soler. Conferència «Educació i terrritori. Algunes reflexions sobre el paper de
l’escola, avui». Vielha, 27 de febrer de 2002.

Conferència: «Construir un projecte col·lectiu: Educar i fer poble. Reflexions entorn de
les relacions entre municipi, participació i educació». Castellcir, 9 de març de 2002.

Comunicació «Municipi, societat i sistema escolar al segle XIX. El cas de Centelles (Oso-
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na). El ritme de la industrialització i el model escolar local». XV Jornades d’Història de l’Educació
als Països Catalans (Badalona, 14, 15 i 16 de novembre de 2001). Publicada dins les Actes de les Jor-
nades.

— Jacint Torrents. Conferència «La màgia i la bruixeria». Centelles. Febrer de 2002.
— Ricard Torrents. «Verdaguer, entre la lira i el calze». Arxiu Nacional de Catalunya.

Sant Cugat del Vallès. 4 d’abril de 2002.
«Verdaguer, un poeta per a un poble». Òmnium Cultural de Lleida. Cafè de l’Escorxador.

16 d’abril de 2002.
«Estudi de l’obra verdagueriana, balanç i perspectives». Santuari de la Mare de Déu del

Mont. Fundació Eiximenis. Diputació de Girona. 18 de maig de 2002.
«Set verdagueristes o el segle XX versus Verdaguer». Fundació Joan Maragall. Barcelona.

22 de maig de 2002.
«Després del 10 de juny». Museu Verdaguer de Vil·la Joana. Barcelona. 1 de juny de 2002.
— Antoni Tort. Lliçó «Els escenaris de l’educació» als actes de graduació dels estudis de

Pedagogia de la promoció 2000-2002 a la Universitat de Girona. 21 de juny del 2002.
Conferència de cloenda «L’educació al segle XXI» a les Jornades de Formació del profes-

sorat «La qualitat, el nostre repte». Universitat de les Illes Balears, 10 de setembre del 2002.

FACULTATD’EMPRESA I COMUNICACIÓ

— Fèlix Jurado i Escobar. Va intervenir com a ponent en les jornades organitzades el dies
4 i 5 d’octubre de 2001 sobre «Entitats de base associativa, autogestió i gestió d’equips d’atenció
primària», organitzades per la Fundació APRIA i els Equips d’Assistència Primària de Vic, Sarden-
ya-Barcelona, Osona Sud, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb el suport de CatSalut de
la Generalitat de Catalunya. La ponència va tractar sobre «Les obligacions fiscals en les entitats de
base associativa».

— Paul Capriotti. Va impartir la conferència «Planificació Estratègica de la Imatge Cor-
porativa», dins de les Jornades de Relacions Públiques i Protocol, organitzades per l’Associació de
Relacions Públiques d’Andalusia i la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat de Se-
villa. Maig de 2002.

— Joan Bou. Cicle de conferències organitzades per la Cambra de Comerç de Girona i
Caixa de Pensions de Barcelona, amb el títol «Avançant cap a l’Euro». En diverses localitats gironi-
nes, tardor 2001.

Va participar com a ponent a la jornada La mundialización perjudica América Latina: los
casos de Argentina y Brasil. Jornades d’Economia Crítica a la Universitat de Valladolid, febrer i març
2002.

— Enric Casulleras. Va fer la presentació de les conclusions en la Jornada «El sector turís-
tic davant del repte de les noves tecnologies», organitzada per la Facultat d’Empresa i Comunicació
de la UVic, a l’Hotel Sol Melià de Barcelona, novembre 2001.
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— Santi Ponce. Eusebi Molera i Bros (1846-1932). «El somni americà d’un vigatà in-
quiet». Organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Osona. Auditori Ma-
rià Vila d’Abadal del complex El Sucre. Vic, el 31 d’octubre de 2001.

«L’invent de les tradicions i els mites». Associació Vivàrium de Tavertet el 10 d’abril del 2002.
— Cristina Font. Va organitzar i coordinar la jornada «Les noves tecnologies de la informa-

ció: el seu paper en els sectors de l’oci i del turisme», celebrada el 23 d’octubre de 2001 a l’Hotel Melià
de Barcelona.

Va participar a la jornada tècnica «El turisme en espais naturals: perspectives locals», orga-
nitzada per la Diputació de Barcelona al Castell de Montesquiu. Març 2002.

Va coordinar el procés de Certificació TEDQUAL de la Diplomatura de Turisme de la
Universitat de Vic per part de la Organització Mundial del Turisme. Setembre 2001-març 2002.

Coordina el Comitè Intern d’Avaluació (CAI) creat per a la realització del procés d’ava-
luació interna de la Diplomatura de Turisme segons la metodologia establerta per l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. Des de febrer 2002.

— Sergi Massana. Està cursant el Màster Professional d’Estudis Territorials i Urbanístics,
titulació conjunta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la Universitat Politècnica de
Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

Va participar com a ponent a la Segona Jornada de Turisme a Osona: La promoció turística a la
comarca. Organitzada pel Consorci de Turisme d’Osona al Museu de l’Art de la Pell de Vic. 10 de
desembre de 2001.

— Josep Burgaya. Va inaugurar a Tenerife el Graduado en Màrketing y Comunicación,
amb la presència del Conseller d’Esports de Tenerife. Octubre 2001

— Toni Mora. Va llegir la ponència «Els indicadors de gestió: l’experiència de Catalunya»
als VII Encuentros de los Organismos de Control Externo de España. Novembre del 2002, a Bar-
celona.

Curs d’Implantació de la Qualitat en centres de formació ocupacional. A la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic. Maig 2002

Membre fundacional i secretari de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Ju-
liol 2002

— Anna Palomo. Va participar a la jornada «Les noves tecnologies de la informació: el
seu paper en els sectors de l’oci i del turisme», organitzada per la UVic, Barcelona, octubre de
2001.

Va presentar l’exposició «1ª Exposició Didàctica», organitzada per l’Associació de Mes-
tres de l’Art Actual. Sant Joan de les Abadesses, 2001.

Va llegir la ponència «La tutela jurídica del patrimoni històric, cultural i artístic» de les IV
Jornades Nacionales de Investigación y Extensión en Estudios de Turismo. Universidad Nacional
de Misiones, Posadas, Argentina, 2001.

Va comissariar l’exposició «Paideia» amb motiu de la celebració del 25è aniversari de l’Es-
cola de Mestres de Vic. Sala H. Vic, 2002.
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—Hermínia Andreu. Va participar com a ponent a la segona Jornada Tècnica de Dina-
mització de Centres Comercials a Cel Obert.

Va organitzat les Jornades de Comerç i Turisme a Sant Hilari Sacalm. Octubre de 2001.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

— Lourdes Albiac i Suñer va impartir el seminari de Massatge en el curs «Teràpies Com-
plementàries, un instrument per a infermeria» organitzat per l’Escola Universitària d’Infermeria de
la Universitat d’Andorra durant el mes de febrer de 2002.

— Lourdes Albiac i Suñer i Anna Rovira i Sadurní van participar en el III Congreso Nacio-
nal de Terapias Alternativas y Complementarias: Cuidados Naturales de Salud, celebrat a Sevilla el
mes de novembre de 2001, amb la ponència «Evolución y programación de las Terapias Comple-
mentarias en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Vic».

Van participar com a ponents en la I Jornada Nacional de Terapia Floral y Medicinas Bioe-
nergéticas, celebrada a Tarragona el mes d’octubre de 2001 amb la presentació de la ponència «Im-
plantación y situación de las Terapias Complementarias en la Escuela de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Vic».

— Sebastià Canamasas i Ibáñez va impartir el curs «Massoteràpia: tècniques de base», de
30 hores de durada, a la Universitat d’Estiu d’Oviedo del 8 a l’11 de juliol de 2002.

Va impartir el curs «La postura humana» a la Universitat d’Estiu de Prada.
Va impartir una ponència sobre «Fisioteràpia i medicina biològica. Tractament de les

parts toves» a l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona.
— Fina Danés i Crosas, Montserrat Faro i Basco, Elisenda Jaumira i Areñas, Anna Rovira

i Sadurní, Eva Rovira i Palau, Cinta Sadurní i Bassols, Carme Sansalvador i Comas i Pilar Soler i
Canudas, van impartir classes en el curs de postgrau Gestió de Cures d’Infermeria de l’Hospital Ge-
neral de Vic durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2001 i gener de 2002.

—Montserrat Faro i Basco va impartir la conferència «Dona i Salut», en el marc d’un ci-
cle de conferències sobre la dona que va tenir lloc a la Biblioteca Caterina Figueres de Tona el mes
de març de 2002.

— Tamara Gastelaars va impartir el curs «Ayudas técnicas y Adaptaciones», organizat per
l’Escola Universitaria d’Infermeria de la Universitat d’Andorra els dies 18, 19 i 20 de setembre de
2001.

Va impartir el curs «Tractament Integral del Traumàtic Craneoencefàlic» organitzat per
l’Associació de Fisioterapeutes de la Rioja i celebrat a Logroño els dies 19, 20 i 21 d’abril de 2002.

Va impartir el curs «Fèrules d’Extremitats Superiors», adreçat als estudiants de la diplo-
matura de Teràpia Ocupacional de la Universitat de Saragossa del 16 al 19 de maig de 2002.

— Olga Isern i Farrés i M. Carme Sansalvador i Comas van col·laborar amb l’Institut
d’Estudis de la Salut formant part del grup «Avaluació i Formació de la Competència Clínica» du-
rant els mesos de febrer, març, abril i maig de 2002.
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— Xavier Jaile i Benítez va participar com a docent en el «1r curs d’Embenats Funcio-
nals» organitzat per l’Institut Català de la Salut i adreçat a l’Equip d’Atenció Primària Girona-2.

Va participar com a docent en el «2n curs d’Embenats Funcionals» organitzat per l’Insti-
tut Català de la Salut i adreçat a l’Equip d’Atenció Primària de Sarrià (Girona).

Va participar com a docent en el «3r curs d’Embenats Funcionals» organitzat per l’Insti-
tut Català de la Salut i adreçat a l’Equip d’Atenció Primària de Sarrià (Girona).

— Sebastià Canamasas i Ibáñez, Xavier Jaile i Benítez i Mònica Roura i Crespi van parti-
cipar com a docents en el «Postgrau d’Especialització en massatge per a fisioterapeutes i massatge
del teixit conjuntiu», organitzat per la Universidad de Alcalá de Henares.

— Xavier Jaile i Benítez i Mònica Roura i Crespi van participar com a docents en el curs
Talleres teórico-prácticos de masaje en fisioterapia impartint el mòdul «Introducció al massatge con-
juntiu» organitzat per la Universidad de Alcalá de Henares en el marc de la Universitat d’Estiu.

— Elisenda Jaumira i Areñas i Olga Isern i Farrés van impartir el taller «Reanimació car-
diopulmonar bàsica» a l’Escola de Sant Miquel dels Sants de Vic.

— Teresa Lleopart i Coll va participar en el curs sobre accidents elèctrics organitzat per la
Universitat Politècnica de Catalunya impartint el seminari «Lesions produïdes pels accidents elèc-
trics: actuació immediata», en el marc de la Universitat d’Estiu de Terrassa 2002.

— Jordi Naudó i Molist va participar en la tertúlia del programa televisiu «La Columna»
de TV3 amb el tema «Sexualitat infantil» el dia 12 de febrer de 2002 i amb el tema «Les relacions
humanes: buscar parella» el dia 4 de juny de 2002.

—M. Consuelo Rivera i Toro va impartir la conferència «Teràpia Ocupacional en Geria-
tría» dins del curs Formació per a Auxiliars realizat pel Departament de Formació de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, el dia 4 de juny de 2002.

—M. Consuelo Rivera i Toro va impartir la conferència «Teràpia Ocupacional en Geria-
tria» dins del postgrau de Geriatria organitzat per la Universitat de Girona, el dia 5 de juny de
2002.

—Montserrat Rizo i Marcos va impartir els cursos «El massatge com a eina de comunica-
ció corporal. La seva aplicació a infants amb problemàtica social-familiar» i «El desenvolupament
psicomotriu de l’infant des del naixement fins als 3 anys. L’atenció des de l’àmbit escolar i familiar»
a Maracaibo (Veneçuela) del dia 1 al 10 de desembre de 2001, organitzat per Barcelona Solidària i
l’Institut per a l’Expressió i la Creativitat de Maracaibo.

Va participar com a professora en el Màster en Pràctica Psicomotriu impartint l’assigna-
tura «Patologies i alteracions del desenvolupament psicomotriu en infants nounats fins als 6 anys»,
organitzat per l’Associació per a l’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat de Barcelona.

Va impartir el curs «El desenvolupament psicomotriu de l’infant de 0 a 3 anys. L’atenció
des de l’Escola Bressol», organitzat per l’Associació de Psicomotricistes de Mallorca, en les sessions
de Formació Contínua els dies 2 i 3 de febrer de 2002.

Va impartir el curs «Les alteracions i les patologies del desenvolupament dels nadons i la
seva atenció des de l’Escola Bressol», organitzat per l’ICE de Girona els mesos de gener i febrer de
2002.
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Va impartir el curs «El massatge com a eina de comunicació corporal, aplicat a l’Escola
Bressol. L’atenció al nadó a l’Escola Bressol», organitzat per l’Escola d’Expressió, Comunicació i
Psicomotricitat de l’Ajuntament de Barcelona els mesos de març i abril de 2002.

Va impartir el curs «El desenvolupament psicomotriu de l’infant des del naixement fins
als 3 anys. Les alteracions, variants i patologies del desenvolupament», organitzat per l’Escola de
Formació en Pràctica Psicomotriu de Saragossa el mes de febrer de 2002.

Va impartir sessions d’assessorament als professionals del Centre d’Atenció Precoç de Fi-
gueres durant el curs 2001/02 amb una periodicitat trimestral.

Va impartir sessions sobre «L’educació dels infants. El paper de la família i l’escola» a di-
verses escoles bressol.

— Eva Rovira i Palau va impartir la conferència «Introducció dels aliments en el primer
any de vida» a l’Escola la Suïssa adreçada als tècnics superiors de dietètica, a Tona, el dia 19 de fe-
brer de 2002.

Va impartir la conferència «Bons hàbits alimentaris i dieta equilibrada» a l’Associació de
sords muts d’Osona, en el marc dels actes de celebració del vintè aniversari d’aquesta associació.

Va impartir el curs «Dietètica per a infermeres d’Atenció Primària» organitzat per la DAP
Osona durant el mes de maig de 2002.

— Anna Rovira i Sadurní i Pilar Soler i Canudas van impartir el curs «Comunicació i Re-
lació d’Ajuda», organitzat per l’Hospital Santa Caterina de Girona durant el mes d’abril de 2002.

— Cinta Sadurní i Bassols ha assessorat els equips d’Infermeria de les Àrees Bàsiques de
Salut de Manlleu, Torelló, Sant Hipòlit i Vic Nord en l’anàlisi i presentació de casos clínics en base
al model de V. Henderson en el marc de col·laboració entre la UVic i l’Institut Català de la Salut i
dels acords presos amb la DAP Osona.

— Josep Santacreu i Tanyà va impartir el seminari «Dinàmica Grupal», el dia 15 de febrer
de 2002, en elMàster de Cures Pal·liatives, organitzat per la Universitat de Barcelona, l’Institut Ca-
talà d’Oncologia i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Va impartir la conferència «Malalties Mentals» el dia 4 d’abril de 2002 organitzada per
l’associació ASVAT de Vic.

Va impartir el curs «Comunicació i resolució de conflictes», organitzat per l’Hospital de
la Santa Creu de Vic, durant el mes d’abril de 2002.

— Salvador Simó i Algado va presentar la ponència Juggling with surivors of the street al
XIII Congrès Mundial de Teràpia Ocupacional, celebrat a Estocolm del 23 al 28 de juny de 2002.

Va presentar la ponència Terapia ocupacional con supervivientes de la guerra al Congrés
Nacional de Salut Mental, celebrat a Lisboa el 24 de maig de 2002.

Va participar a la taula rodona Experiencias Docentes en la formación de terapia ocupacional
amb la comunicació Experiencias prácticas en latinoamérica a les I Jornades de Docents de Teràpia
Ocupacional, organizades per l’Escola Universitària de la Creu Roja i celebrades a Terrassa els dies
21 i 22 de novembre de 2001.

Va impartir el curs «Terapia Ocupacional Psicosocial» organitzat per la Universidad Rey
Juan Carlos, Madrid, del 10 al 21 de setembre de 2001.
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Va impartir el curs «Terapia Ocupacional Psicosocial» organitzat per la Universitat de Al-
coitao, Portugal, els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2001.

Va impartir el curs «Teràpia Ocupacional Psicosocial» organitzat per la Universitat d’A
Coruña el dia 3 de maig de 2002.

— Fina Soler i Lahosa va presentar la ponència «Lesions del lligament lateral extern del
turmell i mètodes de Teràpia Manual», amb la col·laboració tècnica de Ricard Castro i Prat, el dia 1
de desembre de 2001, dins la Jornada L’Estàtica del peu i la seva dinàmica, organitzada per la Uni-
versitat Rovira i Virgili (Reus).

— Àngel Torres i Sancho va presentar la comunicació «Farmacovigilància a Catalunya en
l’oficina de farmàcia» a la Jornada Desenvolupament de l’atenció farmacèutica en un marc alternatiu
de prestació, celebrada a la seu central del PSC el dia 30 d’octubre de 2001.

Va impartir la conferència «Atenció farmacèutica a l’oficina de farmàcia», en el marc de
l’assignatura Introducció a l’exercici professional de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Bar-
celona el dia 3 d’octubre de 2001.

Va impartir la conferència «Tractament farmacològic: bases del tractament sustitutiu
amb nicotina», en el marc del Curs d’aprofundiment en tabaquisme el dia 21 de novembre de 2001,
organitzat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.

Va presentar la comunicació Atención farmacéutica en el control de la tensión arterial y fac-
tores de riesgo al II Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, celebrat del dia 15 al 17 de novem-
bre de 2001.

— Marc Vidal i Falguera va impartir el curs de «Mètode de trasllats de persones amb
col·laboració mínima o nul·la», realitzat el mes d’octubre de 2001 al centre ASEPAC, Centre d’Au-
tistes de la Garriga.

Va impartir la conferència «Ergonomia i higiene postural» el dia 18 de gener de 2002 al
Centre Catòlic Universitari de Barcelona.

—M. Carme Vilà i Ormazabal i Eva Rovira i Palau van impartir tres conferències a l’IES
Vic sobre «Alimentació i adolescència», adreçades als estudiants de Secundària.

Va impartir classes sobre «Alimentació sana», en el marc dels cursos d’integració per a do-
nes immigrants, organitzats per Càritas Vic.

Va impartir, durant el mes de maig de 2002, classes sobre «Alimentació i col·lectivitat»,
en el marc del curs de Cuidadores de menjadors escolars, organitzat per l’Ajuntament de Vic.

Va col·laborar amb l’Associació de Dietistes (Barcelona) com a membre organitzador del
I Congrés de l’Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes.

Va impartir una conferència i assessorament sobre «Sucres i edulcorants artificials en la
Diabetes» a l’Associació de Diabètics de Vic el mes de maig de 2002.
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

—M. Dolors Anton. Membre del tribunal en la convocatòria d’oposicions per a auxiliar
tècnic informàtic a l’Ajuntament de Vic. Departament d’Informàtica i Matemàtica.

— Cristina Borralleras, Salvador Lucas, Albert Rubio. «Recursive Path Orderings can be
Context-Sensitive». Proc. of the 18th International Conference on Automated Deduction, LNAI
2392:314-331, Springer-Verlag. Copenhagen, Denmark, 2002. Exposició oral.

— M.L. Calle va participar com a vocal del comitè organitzador del congrés: First Barce-
lona Workshop on Survival Analysis. Research and Training in Failure Time Methods in the New Mi-
llenium, Barcelona, 12-14 de juny de 2002

Va ser vocal del tribunal de evaluació de la tesi doctoral Regression and Residual Analysis
with Interval-Censored Data, presentada el 19 de juliol de 2002 per Rebeka Top al Departament
d’Estadística de la Universitat de Dortmund (Alemanya).

Juntament amb C. Serrat i G. Gómez, va editar els Proceedings del First Barcelona Works-
hop on Survival Analysis (Barcelona, 2002), ISBN 84-699-8602-3.

—M.L. Calle, Oller, R. i Gómez, G. «Interval Censoring and the Heuristic Likelihood».
Pòster. First Barcelona Workshop on Survival Analysis. Barcelona, 12-14 de juny de 2002.

— Carme Casas. Va impartir la conferència «El paisatge vegetal dels turons de la Plana de
Vic. Uns espais que cal conservar» dins del cicle de sessions científiques de la Institució Catalana
d’Història Natural Biologia i conservació d’organismes. Universitat de Vic, 15 de novembre de 2001.

Va impartir la conferència «Vegetació de la Plana de Vic» en la taula rodona de Ciències
Naturals realitzada durant la Setmana de la Ciència 2001 a Calldetenes el 17 de novembre de 2001.

Ha col·laborat amb el Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, del Dept. de
Biologia Vegetal de la UB, en l’elaboració de l’Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de Es-
paña (Dirección General de la Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente) i
de la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000 (Departament de Medi Ambient, Ge-
neralitat de Catalunya). Ha realitzat la cartografia dels hàbitats a escala 1:50.000, dels fulls de Vic
(332) i de Manlleu (294).

— C. Casas i J. M. Ninot. Biomasa aérea y producción primaria de pastizales submediterrá-
neos en la Plana de Vic. Pòster. XLII Reunión Científica de la Sociedad Española para el estudio de
Pastos (SEEP). Lleida, 6-10 de maig de 2002.

— Carme Casas i Ester Vinyeta. Coordinació de l’exposició fotogràfica Natura d’Osona.
Grup de Naturalistes d’Osona. Del 15 de novembre al 22 de desembre de 2001, en el marc de la
Setmana de la Ciència-2001, a l’edifici de la Torre dels Frares de la Universitat de Vic.

— M. Corbera. Método de continuación analítica en Mecánica Celeste. Conferència al Se-
minari d’investigació en Sistemes Hamiltonians del Departament de Matemàtiques de la Univesi-
tat AutònomaMetropolitana d’Iztapalapa (Mèxic DF), 2 d’octubre de 2001.

—M. Corbera i J. Llibre. Periodic orbits in Celestial Mechanics Problems. Conferència in-
vitada al Mexican Meeting on Mathematical and Experimental Physics. Mèxic DF 10-14 de se-
tembre de 2001.
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Symmetric periodic orbits for the collinear 3-body problem via the continuation method.
Conferència al Seminari de Sistemes Dinàmics de la Universitat Autònoma de Barcelona, 18 de fe-
brer de 2002.

Symmetric periodic orbits for the collinear 3-body problem. Comunicació oral a les V Jorna-
das de Mecánica Celeste. Albarracín (Teruel) 20-21 de juny de 2002.

— Emili Ignasi López Sabater. Professor invitat (6 hores) en la primera edició (curs 2001-
02) del curs de postgrau en «Seguretat Alimentària», impartit per l’Escola de Prevenció i Seguretat
Integral (Universitat Autònoma de Barcelona).

Professor (10 hores) durant el curs acadèmic 2001-02 en l’assignatura «Higiene i control
del peix i productes derivats» corresponent al Programa de Doctorat en Ciències dels Aliments de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

— Lídia Raventós i Canet. Conferència: «Les propietats del pa. Per què hem de menjar
pa?». Torrelles de Foix 28-10-02.

—M.T. Piqué. El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Ponència convidada a la
«8ª Conferencia Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos», Ciutat de l’Havana, 23-
26 d’abril de 2002.

— Ramon Reig i Bolaño. Seminari «Enregistrament d’imatges de satèl·lit oceanogràfi-
ques mitjançant tècniques d’anàlisi multiescala», impartit al Centre Mediterrani d’Investigacions
Marines i Ambientals CMIMA-CSIC. Barcelona, 30 de novembre de 2001.

— V. Zaiats. Parametric and nonparametric inference for the correlation function. Comuni-
cació al congrés International Gnedenko Conference, Kyïv (Ucraïna), 3-7 de juny de 2002.

Va participar en la taula rodona del programa 229 El Ajedrez de «Redes» de La 2 de Tele-
visió Espanyola (emès el març i l’agost de 2002).

Va impartir el curs ¿Sabemos utilizar bien el computador? a la Universitat de Santiago de
Xile amb una beca de l’AECI, del 12 al 26 d’agost. Va impartir també una conferència amb el ma-
teix títol a la Universidad de las Américas (Santiago de Xile, 22 d’agost de 2002). El 19 d’agost va
fer una xerrada informativa sobre la Universitat de Vic i els intercanvis internacionals de l’AECI a
la Universitat de Xile (Santiago).

— V. Zaiats, V. Buldygin, F. Utzet. Application of techniques related to integrals involving a
cyclic product of kernels to statistics of stochastic processes. Comunicació al V Congreso Galego de Es-
tatística e Investigación de Operacións, Ferrol, 12-14 de setembre de 2001.

FACULTATDE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCIÓ I DOCUMENTACIÓ

— Joan-Isidre Badell. Participa com a ponent a la taula rodona Retos y perspectivas en la
formación de los profesionales de la información y la documentación, als VI Encuentros Internaciona-
les sobre Sistemas de Información y Documentación. Saragossa, Universidad de Zaragoza. Dia 6
de novembre de 2001.

Organitza la conferència Situació actual de la producció editorial infantil i juvenil a Catalu-
nya i Espanya, a càrrec de la Sra. Anna Gasol, presidenta del Consell català del llibre infantil i juve-
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nil, dirigida als alumnes de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. Dia 19 de no-
vembre de 2001.

Presenta el pòster «La biblioteca a l’escola: retalls» a les II Jornades de Biblioteques Escolars.
Cornellà de Llobregat. 14 de febrer de 2002.

Presenta el llibre de Mercè Escardó i Bas La Biblioteca, un espai de convivència, un espai
educador. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 16
d’abril de 2002.

Imparteix el seminari Recursos electrónicos para la traducción: una perspectiva española.
University of Wales, School of European Studies, Hispanic Studies. Cardiff. 23 d’abril de 2002.

Pronuncia la conferència Programes informàtics per l’organització d’una biblioteca educati-
va a l’Escola Pia. Barcelona. 13 de maig de 2002.

— Francesca Bartrina i Martí. Presenta la comunicació La ironia com a subversió: Víctor
Català i Felip Palma, a les II Jornades d’Estudi de la vida i obra de Caterina Albert «Víctor Català».
Ajuntament de l’Escala. Dia 25 de setembre de 2001.

Forma part del tribunal del treball de recerca d’Isabel Clúa Exactamente bella para la belle-
za del amante. Género e identidad en la narrativa de Gabriel Miró. Universitat Autònoma de Barce-
lona, Departament de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. 3 d’octubre de 2001.

Pronuncia, amb Eva Espasa, la conferència La traducción audiovisual respeto a otros tipos de
traducción. Universitat Autònoma de Barcelona, Postgrau en traducció audiovisual. 17 d’octubre de
2001.

Coordina les Jornades sobre la violència de gènere: visibilitat i representacions i hi presenta la
ponència Representacions de la violència de gènere a la literatura catalana. Universitat de Vic, Centre
d’Estudis Interdisciplinaris sobre la Dona. Dies 14 de desembre de 2001 i 18 de gener de 2002.

Modera la taula rodona Traduir per a editorials a les VI Jornades de traducció a Vic: l’ofici
de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documen-
tació. 11 d’abril de 2002.

Forma part del tribunal del treball de recerca de Robin Leon Narrative and Subjectivity:
Anaïs Nin Unexpurgated Diaries: Henry and June, Incest and Fire (1931-37). Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Departament de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Dia 27 de maig
de 2002.

Pronuncia La de/construcció de la masculinitat en el teatre angloamericà contemporani, con-
ferència de cloenda a Masculinitats: mites, de/construccions i mascarades, IV Jornades d’Investigació
Feminista. 29 de maig de 2002.

Forma part del tribunal del treball de recerca d’Evelyn Aixalà Carlos Martínez Moreno: la
imagen de la decadencia uruguaya en los 60. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Dia 21 de juny de 2002.

Pronuncia la conferència Caterina Albert/Víctor Català: condensació, ironia i sensualitat al
curs d’estiu Narrativa de dones (de Sor Isabel de Villena a la narrativa actual). Universitat d’Alacant.
8 de juliol de 2002.

Imparteix, amb Lluïsa Cotoner, el taller La imagen de la mujer en torno a los 50: una visión
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desde los medios de comunicación y la literatura. Universitat de les Illes Balears, Universitat d’Estiu
d’Estudis de Gènere: Teoria i Praxis. Palma de Mallorca. 9 de juliol de 2002.

— Marcos Cánovas i Méndez. Presideix la sessió L’esforç de traduir II a les VI Jornades de
traducció a Vic: l’ofici de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació. Dia 12 d’abril de 2002.

— Alfons Codina i Pujol. Presenta el pòster El nou pla d’estudis de la diplomatura de bi-
blioteconomia i documentació de la Universitat de Vic a les 8es Jornades Catalanes de Documentació.
La Farga de l’Hospitalet. Dies 15 i 16 de novembre de 2002.

Imparteix, amb Ferran Burguillos, l’assignatura Bases del coneixement al programa de doc-
torat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. Universitat Politècnica de
Catalunya. Barcelona. De l’11 d’abril al 12 de juny de 2002.

Organitza la conferència El professional de la informació dins l’empresa privada a càrrec de
Mercè Muntada, documentalista de l’empresa Mútua Universal, per als alumnes de tercer curs de
Biblioteconomia i Documentació. Dia 30 de maig de 2002.

— Eusebi Coromina i Pou. Presideix la sessió La traducció audiovisual a les VI Jornades de
traducció a Vic: l’ofici de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació. Dia 12 d’abril de 2002.

— Lluïsa Cotoner i Cerdó. Presenta el llibre de Pilar Godayol Veus xicanes. Contes, a l’Ins-
titut Català de Cooperació Iberoamericana. Barcelona. Dia 22 d’octubre de 2001.

Presenta l’escriptora Carme Riera i modera el debat sobre Cap al cel obert, al cicle de tertú-
lies Tardor literària a Argentona: Primer cicle sobre novel·la i història. Centre d’Estudis Argentonins
Jaume Clavell. Argentona. 25 d’octubre de 2001.

Presenta la ponència «¿Camiseta o samarreta?» a la taula rodona Tan cerca, tan lejos. La tra-
ducción de lenguas próximas a les I Jornades a l’entorn de la traducció literària. Universitat Pompeu
Fabra. Barcelona. 8 de novembre de 2001.

Presenta Carlos Vitale, Albert Tugues i Montserrat Abelló al cicle Dimarts poètics a la Casa
del Llibre. 12 de febrer de 2002.

Dirigeix, amb Maria González, la 5a edició del programa de DoctoratMetodologia i Anàlisi
de la Traducció. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.
Bienni 2001-2003.

— Eva Espasa i Borràs. Pronuncia, amb Francesca Bartrina, la conferència La traducción
audiovisual respeto a otros tipos de traducción. Universitat Autònoma de Barcelona, Postgrau en tra-
ducció audiovisual. 17 d’octubre de 2001.

Presenta la comunicació Teatre i traducció: intercanvis desiguals en un supermercat de cultures
al V Congrés internacional de traducció. Universitat Autònoma de Barcelona. 29 d’octubre de 2002.

Pronuncia la conferència Traducir documentales: pasisajes híbridos a les III Jornadas de do-
blaje y subtitulación. Alacant. Universitat d’Alacant. 12 de desembre de 2001.

Forma part del comitè organitzador de les jornades Violència de gènere: visibilitat i represen-
tacions. Universitat de Vic. 14 de desembre de 2001 i 18 de gener de 2002.

Presideix la sessió L’esforç de traduir I a les VI Jornades de traducció a Vic: l’ofici de traduir i
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interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 11
d’abril de 2002.

Forma part del tribunal del treball d’investigació de Robin Leon, A not so intuitive flight th-
rough narrative and subjectivity: A lecture of Anaïs Nin’s unexpurgated diaries. Universitat Autònoma
de Barcelona. Dia 29 de maig de 2002.

— Miquel dels Sants Genís i Serra. Realitza una visita, com a acompanyant dels estu-
diants de tercer curs de Biblioteconomia i Documentació, al Registre de la propietat de Vic n.1.
Dia 4 de juny de 2002.

— Pilar Godayol i Nogué. Presenta la comunicació Maria Mercè Marçal, traductora al V
Congrés Internacional de Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i
d’Interpretació. Dia 30 d’octubre de 2001.

Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació a les I Jornades a
l’entorn de la traducció literària. Universitat Pompeu Fabra. Del 8-10 de novembre de 2001.

Imparteix el taller Translating Multi-lingual Border Texts al congrés Literary translation and
research. A FIT round table. British Centre for Literary Translation. University of East Anglia. Nor-
wich, Anglaterra. Del 16 al 18 de novembre de 2001.

És membre del tribunal de la tesi de Lucía Molina Análisis descriptivo de la traducción de los
culturemas árabe-español. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i d’Interpre-
tació. 13 de desembre de 2001.

Presenta la comunicació Les belles infidèles: gènere, violència i traducció a la Jornada sobre
Violència de gènere: Visibilitat i representacions. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació. Dia 14 de desembre de 2001.

Forma part de l’equip que organitza la I Jornada sobre Violència de gènere: Visibilitat i repre-
sentacions. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 14 de
desembre de 2001.

Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, a la 3ª Conven-
ción Internacional de Educación Superior: La Universidad en el Nuevo Milenio. La Habana, Cuba.
Del 4 al 8 de febrer de 2002.

Imparteix el seminari Traduir contractes de l’anglès al català: definició, anàlisi de documents i
criteris de redacció. Universitat Jaume I, Departament de Traducció i Comunicació. Dia 25 de fe-
brer de 2002.

Organitza, amb Lluïsa Cotoner, el Curs intensiu de Traducció jurídica espanyol-català / ca-
talà-espanyol. Universitat de Vic, Universitat d’Estiu. Del 25 de juny a l’11 de juliol de 2002.

Forma part del tribunal qualificador de les proves d’habilitació per a la traducció i la inter-
pretació jurades de la convocatòria de 2001 (anglès-català/català-anglès). Generalitat de Catalun-
ya, Direcció General de Política Lingüística.

És membre del Consell de redacció de la revista electrònica Tradumàtica: traducció i noves
tecnologies.

Coordina del grup de recerca «Dona i societat a Catalunya». CEID i Facultat de Ciències
Humanes, Traducció i Documentació.
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És la investigadora principal del projecte «Buidatge biogràfic de catalanes rellevants», en el

marc del grup de recerca «Dona i societat a Catalunya» (CEID)

—Maria González i Davies. Assisteix, en representació de la Facultat de Ciències Huma-

nes, Traducció i Documentació, al V Congrés internacional de traducció. Interculturalitat i traducció:

les llengïes menys traduïdes.Universitat Autònoma de Barcelona. Del 29 al 31 d’octubre de 2001.

Forma part del tribunal avaluador del Certificat de suficiència investigadora del programa

de doctorat Teoria de la Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona. Novembre de 2001.

Forma part del tribunal avaluador de la tesi doctoral d’Ana M. Rierola A linguistic analysis

of the magic in Disney lyrics. Universitat de Barcelona. 30 de novembre de 2001.

Presenta la comunicació Translating children’s literature on the web: an authentic project a la I

International conference on the translation of children’s literature. Las Palmas de Gran Canaria. Uni-

versidad de las Palmas. Del 23 al 26 de març de 2002.

Forma part de l’equip organitzador de les VI Jornades de Traducció a Vic: l’ofici de traduir i

interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 11 i 12

d’abril de 2002.

Presideix la sessió Associacions professionals inclosa a les VI Jornades de Traducció a Vic: l’ofici

de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documen-

tació. Dia 12 d’abril de 2002.

Forma part del tribunal avaluador del Certificat de suficiència investigadora del programa

de doctorat Teoria de la Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona. 4 de juny de 2002.

Participa al I Simposi sobre l’ensenyament a distància i semipresencial de la tradumàtica. Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i Interpretació. 6 i 7 de juny de 2002.

Forma part del tribunal de selecció del professorat. Universitat Autònoma de Barcelona,

Departament de Traducció. 18 de juny de 2002.

Coordina, amb Lucrecia Keim, el curs La traducció a la classe de llengües estrangeres. Univer-

sitat de Vic, Universitat d’Estiu. De l’1 al 5 de juliol de 2002.

Imparteix el seminari Do Young Readers Prefer Naturalising or Foreignising Translation Stra-

tegies?: An Authentic Project. Universitat de Mainz. Germesheim. Dia 25 d’abril de 2002.

Pronuncia la conferència Un siglo de literatura infantil traducida en Cataluña. Universitat

de Mainz. Germesheim. 27 d’abril de 2002.

És investigadora principal del projecte Innovació educativa mitjançant les noves tecnologies:

llengües estrangeres i traducció, becat pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-

mació de la Generalitat de Catalunya.

Dirigeix, amb Lluïsa Cotoner, la 5a edició del programa de doctorat Metodologia i Anàlisi

de la Traducció. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.

Bienni 2001-2003

— Teresa Julio i Giménez. Presenta a ponència «Hablar a coros. Para un estudio del espa-

cio lúdico en la comedia española del Siglo de Oro», a càrrec de Javier Rubiera, a les XIX Jornadas

de Teatro Clásico de Almería. Almería. 6 d’abril de 2002.
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Organitza i actua de secretària del VI Premi de Traducció Andreu Febrer. De febrer a maig de
2002.

— Lucrecia Keim i Cubas. Presenta la comunicació Interkulturalität und Interaktion im
FSU mit übersetzungs studierenden (Interculturalitat i interacció a la classe de llengua estrangera
amb estudiants de traducció) a UCTRA VII, Translatorische Kompetenz. Leipzig, Universitat de
Leipzig. Del 4 al 7 d’octubre de 2001.

Forma part del jurat del Premio de Traducción Ángel Crespo. Associació Col·legial d’Escrip-
tors de Catalunya. Barcelona. Novembre de 2001.

Pronuncia la conferència Interkulturelle Landeskunde für Übersetzungsstudierende: E-Mail
und Interaktion. Universitat de Mainz, Facultat de Traducció. Germesheim. 25 d’abril de 2002.

Imparteix el seminari International Business Communication: The Cultural Variable in In-
ternational Business Communication. Universitat de Vic, Facultat d’Empresa i Comunicació. 12 de
març de 2002

Coordina, amb Maria González, el curs La traducció a la classe de llengües estrangeres. Uni-
versitat de Vic, Universitat d’Estiu. De l’1 al 5 de juliol de 2002.

—Manuel Llanas i Pont. Presenta, amb Ramon Pinyol, la comunicació Les traduccions en
elDiari Català (1879-1881) al V Congrés Internacional de Traducció. Universitat Autònoma de Bar-
celona. Dia 30 d’octubre de 2001

Forma part del tribunal de la tesi doctoral de Joan Carreras Ideari i poètica de Josep Maria
Capdevila. Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. 20 de novembre de 2001.

Pronuncia la conferència Escrits i circumstàncies dels últims anys de Verdaguer. Ajuntament
de Caldes d’Estrac. 19 de maig de 2002.

— Laia Moñino i Balaguer. Realitza una visita, com a acompanyant dels estudiants de tercer
curs de Biblioteconomia i Documentació, a la Biblioteca Tecla Sala. L’Hospitalet de Llobregat. 21 de
desembre de 2001.

— Víctor Obiols i Llandrich. Forma part del tribunal de la tesi doctoral de Daniel Gilg-
huly The education of Achilles. An study of mimesis and the language of aurality. Universitat de Barce-
lona. 22 d’octubre de 2001.

Imparteix el Taller de traducció de l’anglès al català ‘El fantasma de Canterville’ d’Oscar Wil-
de, a les I Jornades a l’entron de la traducció literària, Universitat Pompeu Fabra. Del 8 al 10 de no-
vembre de 2001.

Fa una lectura multilingüe de poemes a veus diverses, amb la col·laboració d’estudiants de
la Facultat, a les VI Jornades de traducció a Vic: l’ofici de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Dia 11 d’abril de 2002.

— Ramon Pinyol i Torrents. Pronuncia Traducció, innovació cultural i redreçament nacio-
nal, lliçó inaugual del curs acadèmic 2001-2002 de la Universitat de Vic. 18 octubre 2001.

Forma part del tribunal qualificador de les proves de Traducció i interpretació jurades al
català. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lin-
güística. Convocatòria de 2001.

Presenta, amb Manuel Llanas, la comunicació Les traduccions en el Diari Català (1879-
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1881) al V Congrés Internacional de Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona. 30 d’octubre
de 2001.

Forma part del tribunal de la tesi docotal de Ramon Farrés Antoni Pous, poeta i traductor.
Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i Interpretació. 5 de febrer de 2002.

Pronuncia Verdaguer traduït, Verdaguer traductor, conferència plenària de la celebració de
l’Any Verdaguer. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i Interpretació. Dia
16 de maig de 2002.

— Ronald Puppo i Bunds. Coordina les VI Jornades de traducció a Vic: l’ofici de traduir i
interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 11 i 12
d’abril de 2002.

— Pere Quer i Aiguadé. Imparteix el seminari L’adaptació catalana de laHistoria de rebus
Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, al Seminari de literatura medival i moderna. Universitat de
Barcelona. Octubre de 2001.

— Marta Recuenco i Osa. Organitza i actua de secretària del VI Premi de Traducció An-
dreu Febrer. De febrer a maig de 2002.

— Richard Samson. Pronuncia Formació i professió, conferència plenària de clausura de
les VI Jornades de Traducció a Vic: L’ofici de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 12 d’abril de 2002.

Imparteix el taller Traducció automàtica al Simposi de Traducció. International House.
Barcelona. Dia 27 d’abril de 2002.

Organitza el Segon Concurs de Traducció per a Estudiants de Batxillerat, per internet.
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. De febrer al juny de 2002.

— Carme Sanmartí i Roset. Assisteix al curs internacional L’Islam plural. Les comunitats
islàmiques en la història i a Europa. Institut Català de la Mediterrània. D’octubre a desembre de
2001.

Comissaria, amb M. L. Retuerta, l’exposicióMemòria d’un passat comú. Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat, en la celebració del Mil·lenari de la ciutat de Sant Feliu de Llobre-
gat. Del 5 al 24 de juny de 2001.

Presenta la conferència plenària de clausura de les VI Jornades de traducció a Vic: l’ofici de
traduir i interpretar, a càrrec de Richard Samson. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Huma-
nes, Traducció i Documentació. Dia 12 d’abril de 2002.

— Joan Solà i Montserrat. Representa la Facultat a les II Jornades per a la Cooperació en
l’Estandarització Lingüística. Barcelona, Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Dia 29
de novembre de 2001.

Representa el Gabinet d’Avaluació de la Qualitat de la Universitat de Vic al Taller sobre la
Integració a l’Espai Europeu de les Universitats. Girona. Universitat de Girona. 10 de gener de 2002.

Representa la Universitat de Vic a la sessió plenària de la Conferencia de Centros y Depar-
tamentos Universitarios de Traducción e Interpretación. Barcelona. Universitat Pompeu Fabra. 1 i 2
de febrer de 2002.

Presideix la sessió Les agències de traducció, avui, inclosa a les VI Jornades de traducció a
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Vic: l’ofici de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació. 12 d’abril de 2002.

— Àngel Tortadès i Guirao. Representa la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació al I Encuentro de Estudiantes de Traducción e Interpretación. Salamanca. Universitat
de Salamanca. Febrer de 2002.

— Xus Ugarte i Ballester. Presideix la sessió L’ofici d’interpretar, inclosa a les VI Jornades
de traducció a Vic: l’ofici de traduir i interpretar. Universitat de Vic, Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació. 11 d’abril de 2002.

— Sheila Waldeck. Presenta la conferència plenària inaugural de les VI Jornades de tra-
ducció a Vic: l’ofici de traduir i interpretar, a càrrec de Sergio Viaggio. Universitat de Vic, Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 11 d’abril de 2002.

Coordina el Vic Summer Translation Program, per a postgraduats. Universitat de Vic, Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Del 10 al 28 de juny de 2002.

ESCOLAD’IDIOMES

— Josep Gallart. Curs Técnicas de estudio y hábitos de trabajo intelectual organitzat pel
Centro de profesorado Sierra de Segura de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de An-
dalucía. Jaén. La Puerta de Segura, gener de 2002

— Ponència Applications of corpus linguistics on the teaching of German as a foreign langua-
ge, presentada per la professora Anna Masferrer al curs «How to use corpora language teaching» or-
ganitzat pel TuscanWord Centre del 15 al 20 d’octubre de 2001, Itàlia

— Seminari de 10 hores amb el títol Spanish and Catalan Business Culture impartit per la
professora M. Àngels Piñana per als estudiants de Business Studies de la Häme University a Finlàn-
dia, del 14 al 21 d’abril de 2002.
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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 (5a edició)
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Joaquima Vila i Arumí (cap de Departament d’Organització i Empresa de la
Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic), Fina Damián i Castellví (professora del De-
partament d’Organització i Empresa de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic)
Objectius: Obtenir una visió global de la Direcció i Gestió d’Empreses (PIMES) des de dife-
rents òptiques: gestió estratègica de l’empresa i del factor humà, gestió economicofinancera,
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), Josep
Lluís Aznar (advocat, consultor del programa NEX-COPCA), Francesc Trias (director d’Es-
tudis de Noves Iniciatives Empresarials, d’Aleph), Manel Rovira (consultor de Màrqueting),
Francisco Martín (doctor en Ciències empresarials i professor de Comptabilitat analítica de
la Facultat d’Empresarials de la Universitat de Barcelona, membre del ROAC), Oriol Iglesias
(soci-director general de Wakka Networks i professor de la Facultat d’Empresa i Comunica-
ció de la UVic)
Tipus: Modular (6 mòduls)
Durada: Del 9 d’octubre de 2001 al 3 de juny de 2002
Crèdits: 30
Alumnes matriculats: 80

Màster d’Expert en Prevenció de Riscos Laborals – Primer curs
Tècnic intermedi en prevenció de riscos laborals

Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Francesc Serra i Fabregó (enginyer tècnic industrial i tècnic en prevenció de ris-
cos laborals en les especialitats de: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i
Psicosociologia Aplicada)
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Objectius: Oferir una formació rigorosa, específica i multidisciplinària que serveixi per de-
senvolupar tasques d’assessoria en un servei de prevenció dins l’empresa i també des de la po-
sició de consultor extern.
Professorat: Francesc Serra (enginyer tècnic industrial i tècnic en prevenció de riscos laborals
Mútua ASEPEYO), Josep Mora (enginyer tècnic industrial), Fina Domènech (professora de
Dret Laboral de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic), Xavier Sifre (enginyer
tècnic industrial Mútua ASEPEYO), Miquel Solanellas (enginyer tècnic industrial Mútua
ASEPEYO), Àlvar Tola (tècnic superior en prevenció de riscos laborals Mútua ASEPEYO),
German Zapata (tècnic superior en prevenció de riscos laborals Mútua ASEPEYO), Miquel
Vilardell (doctor especialitat medicina del treball)
Tipus: Integral
Durada: Del 24 de setembre de 2001 al 14 de maig de 2002
Crèdits: 30
Alumnes matriculats: 11

Màster en Fisioteràpia de l’Esport
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Sebastià Canamasas / Montserrat Lorenzo
Objectius: Adquirir coneixements específics en la fisioteràpia de l’esport respecte a la preven-
ció, l’assessorament i el tractament de possibles lesions en la pràctica esportiva.
Tipus: Integral
Durada: bienni 2001-2003 (novembre 2001 - febrer 2003)
Crèdits: 34
Alumnes matriculats: 14

Màster en Gestió i Tecnologia del Medi Ambient – Primer curs
Postgrau en Medi Natural, Agents Contaminants i Gestió Ambiental

Organització: Escola Politècnica Superior
Coordinació i direcció: Consol Blanch i Colat
Objectius: Donar a conèixer la naturalesa dels contaminants i el seu impacte ambiental sobre
els ecosistemes. Oferir eines per avaluar la qualitat ambiental, en general i també, la de l’am-
bient de treball i de l’aire interior.
Professorat de la UVic: Dra. Consol Blanch, Dra. Carme Casas, Joaqium Espona, Dra. Julita
Oliveras, Josep Turet, Xavier Serra, Enric Vilalta, Manel Vilar, Ester Vinyeta.
Professorat extern: Francesc Diego, Dept. de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. Josep
Mas, Dept. deMedi Ambient, Generalitat de Catalunya. Ricard Estrada, Centre de la Propie-
tat Forestal. Jordi de Cambra, Càtedra Unesco. Xavier Guardino, Dept. Anàlisis Ambientals i
Biològiques de l’INSHT-CNCT. Ignasi Espadaler, ECA Sabadell. Marc Ordeix, Museu del
Ter, Manlleu. Meritxell Rodríguez, CVPA- Dept. deMedi Ambient. Pablo de Luna, INSHT-
CNCT. Enric Comes, SERMA-Advocats, Vic. Paco Cabrera, Enginyeria Ambiental, Barce-
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lona. Consol Pérez, Enginyeria Ambiental, Barcelona. Roger Mata, UPC, Manresa. Miquel
Vidal, Dept. Química Analítica, UB. Jesús Ramon Martínez, ECA Sabadell. Ramon Serra,
Enginyeria Ambiental-Dept. deMedi Ambient. Ernest Rovira, ERTQualitat. Barcelona.
Durada: bienni 2001-2003 (novembre 2001 - juny 2003)
Tipus: Integral
Crèdits: 36 (18 crèdits de primer curs + 18 crèdits de segon curs)
Alumnes matriculats: 10

Màster en Interpretació de Conferències
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
El quart Màster d’Interpretació s’ha celebrat durant tot l’any 2001 amb la participació
d’arreu de l’Estat espanyol d’uns 12 estudiants, entre els que repeteixen amb una nova com-
binació lingüística i els nous estudiants que es van incorporar al programa per primer cop.
Aquest any s’han treballat el català i el castellà, com sempre, i com a llengües estrangeres
l’anglès, el francès, l’alemany i el rus.
L’examen final ha estat jutjat per un tribunal exterior, format per intèrprets de reconegut
prestigi professional: Cristina Amils, Isidro Sesmero, Elizabeth White, Teresa Cordón, Dora
Fusimaña, Michèle Amirault i Barbara Krings.
Com cada any, s’ha fet l’estada de pràctiques a les Nacions Unides de Viena. Cal fer menció
especial de dues notícies. Primer, durant l’any Sergio Sanjosé, estudiant del 3r Màster en In-
terpretació de Conferències, de l’any 2000, especialitzat en anglès i alemany com a llengües
estrangeres, ha aprovat l’examen d’accés com a intèrpret freelance del Parlament Europeu. I
en l’examen final del IV Màster l’estudiant Marta Molina va aconseguir ser la primera de to-
tes les quatre promocions del Màster en superar les proves de rus.
A finals de l’any es va decidir plantejar una renovació de la proposta del Màster de cara a fu-
tures edicions i el seguiment d’un calendari de cursos acadèmics en lloc d’anys naturals com
s’ha fet fins ara. El V Màster es celebrarà a Vic durant el curs acadèmic 2002-03, i serà coor-
dianat pel professor Oriol García.
Durada: De gener a desembre de 2002
Alumnes matriculats: 12

DIPLOMES DE POSTGRAU

Postgrau de gestió de la qualitat en la formació ocupacional
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Lluís Balsells (assessor tècnic de l’INSS i professor de l’Escola d’Administració
Pública i de l’INAP, membre de l’executiva del Fòrum de la Qualitat)
Objectius: Analitzar els conceptes, models i procediments implicats en la gestió de la quali-
tat; aprofundir en model ISO de gestió de la qualitat aplicat al context de la formació; adqui-
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rir eines i recursos per implementar el model ISO en el centre o el departament de formació;
capacitar per a la realització d’auditories internes de qualitat.
Professorat responsable: Lluís Balsells, Antoni Puig-Pey, Pere Guiu i Joan Ballell
Tipus: Integral
Durada: Del 18 de gener al 7 de juny de 2002
Crèdits: 15
Alumnes matriculats: 14

Postgrau en recursos humans i dret laboral
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Fina Domènech (professora de Dret Laboral de la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació de la UVic)
Objectius: El programa de recursos humans i gestió de personal, permetrà actualitzar les polí-
tiques i les pràctiques de la direcció de recursos humans, formar en administració de perso-
nal, el contracte de treball, el salari, les relacions laborals col·lectives i la Seguretat Social.
Professorat: Josep M. Orduña, Xavier Boltaina, Carolina Gala, Joaquim Bosch i Fina Domè-
nech
Tipus: Modular (5 mòduls)
Durada: Del 8 d’octubre de 2001 al 10 de juny de 2002
Crèdits: 15
Alumnes matriculats: 28

Postgrau en Emergències Extrahospitalàries
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Direcció: Montserrat Lorenzo (responsable de Docència i Relacions Internacionals de l’Esco-
la Univsersitària de Ciències de la Salut de la UVic), Àngels Romeu (docència de l’Hospital
General de Vic)
Coordinació: Carme Sansalvador (professora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
de la UVic), Pere Domènech (cap del Servei d’Urgències de l’Hospital General de Vic),
M.Àngels Tort (responsable d’Infermeria d’Urgències de l’Hospital General de Vic)
Objectius: Desenvolupar competències necessàries per ampliar i aprofundir en l’atenció inte-
gral del pacient en situació d’emergència extrahospitalària.
Tipus: Integral
Durada: Del 26 d’octubre de 2001 al 21 de juny de 2002
Crèdits: 23
Alumnes matriculats: 35

Postgrau en Gerontologia i Geriatria: Treball Interdisciplinari i resolució de casos
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació general: Anna Bonafont, Núria Gorchs i Joan Espaulella
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Coordinació itineraris específics: Anna Bonafont, CarmeGarolera, Consuelo Rivera i Pilar Pedro.
Objectius: Desenvolupar competències per millorar el benestar i la qualitat de vida de les per-
sones grans en el contínuum salut-malaltia, mitjançant el treball interdisciplinari d’anàlisi i
presa de decisions en la resolució de casos.
Tipus: Integral amb itineraris específics
Durada: Del 18 d’octubre de 2001 al 8 de juny de 2002
Crèdits: 30
Alumnes matriculats: 22

Postgrau en Gestió de Cures d’Infermeria
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut - Hospital General de Vic
Coordinació: Cinta Sadurní, Montserrat Lorenzo, M.Àngels Romeu i Fina Carbonell
Tipus: Integral
Durada: De setembre de 2001 a juny de 2002
Crèdits: 18
Alumnes matriculats: 25

CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Curs de Direcció Estratègica de l’Empresa: els recursos humans, factor clau de
competitivitat

Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic), Fina Damián (professora del Departament d’Orga-
nització i Empresa de la UVic)
Objectius: Saber definir una estratègia i les polítiques corresponents 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. Nutrexpa).
Durada: Del 24 d’octubre al 19 de desembre de 2001
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 29

Curs de Comerç Internacional
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic), Fina Damián (professora del Departament d’Orga-
nització i Empresa de la UVic)



Objectius: Facilitar als estudiants els coneixements teòrics i pràctics del comerç internacio-
nal. Formar tècnics administratius en les operacions de comerç internacional.
Professorat: Josep Lluís Aznar, advocat. Consultor del programa NEX (COPCA)
Durada: Del 9 d’octubre al 19 desembre de 2001
Crèdits: 6
Alumnes matriculats: 30

Curs de Direcció i Gestió Economicofinancera
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic), Fina Damián (professora del Departament d’Orga-
nització i Empresa de la UVic)
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 econòmi-
ques i financeres. Aportar una metodologia de planificació econòmica i financera.
Professorat: Francesc Trias (director d’Estudis de Noves iniciatives Empresarials d’Aleph)
Durada: Del 28 de gener al 18 de març de 2002
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 25

Curs de Direcció i Gestió de Màrqueting a la PIME
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic), Fina Damián (professora del Departament d’Orga-
nització i Empresa de la UVic).
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 analit-
zar 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 29 de gener al 19 de març de 2002
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 30

Curs de Tècniques de Gestió per al Controller
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic), Fina Damián (professora del Departament d’Orga-
nització i Empresa de la UVic)
Objectius: Oferir l’aprenentatge del càlcul dels costos de producció i anàlisi de les rendibili-
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tats dels diversos productes o serveis de l’empresa. Aprofundir en la tècnica anomenada Ges-
tió per Responsabilitats, que es recolza en els processos de planificació i posterior control
dels costos, així com en la metodologia dels procés de presa de decisions d’explotació (a curt
termini).
Professorat: Dr. Francisco Martín (doctor en Ciències empresarials i professor de Comptabi-
litat analítica en la Facultat d’Empresarials de la Universitat de Barcelona, membre del RO-
AC)
Durada: Del 9 d’abril al 30 de maig de 2002
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 24

Curs de Noves Tecnologies en l’Entorn Empresarial
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Joaquima Vila (cap del Departament d’Organització i Empresa de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic), Fina Damián (professora del Departament d’Orga-
nització i Empresa de la UVic)
Objectius: Dotar els estudiants dels coneixements i les eines específiques per desenvolupar i
gestionar amb èxit un projecte d’e-business, bé sigui d’una empresa de nova creació, bé
d’una nova àrea d’activitat d’una empresa tradicional ja existent.
Professorat: Oriol Iglesias (soci-director general de Wakka Networks i professor de la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic)
Durada: Del 8 d’abril al 3 de juny de 2002
Crèdits: 5
Alumnes matriculats: 27

Curs de Dret laboral. Contractes
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Fina Domènech (professora de Dret laboral de la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació de la UVic)
Objectius: Oferir una visió pràctica i actualitzada de coneixements en funció dels darrers cri-
teris normatius i jurisprudencials en matèria de contractes de treball.
Professor responsable: Xavier Boltaina (cap de personal de la Diputació de Barcelona)
Durada: Del 8 d’octubre al 25 d’octubre
Crèdits: 2,5
Alumnes matriculats: 6

Curs de Dret laboral. Salaris i Cotitzacions
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Fina Domènech (professora de Dret laboral de la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació de la UVic)
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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 a una nòmina.
Professor responsable: Joaquim Bosch (graduat social)
Durada: Del 4 de febrer al 21 de febrer de 2002
Crèdits: 2,5
Alumnes matriculats: 10

Curs de Dret laboral. Seguretat Social
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Fina Domènech (professora de Dret laboral de la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació de la UVic)
Objectius: Actualització de coneixements en funció dels darrers criteris normatius i jurispru-
dencials en matèria de subjectes protegits, responsabilitat empresarial, acció protectora del
sistema (jubilació, incapacitat permanent...), règims especials (règim especial de treballadors
autònoms), plans i fons de pensions.
Professora responsable: Carolina Gala (doctora en Dret i professora titular de la UAB)
Durada: Del 4 de març al 21 de març de 2002
Crèdits: 2,5
Alumnes matriculats: 6

Curs de Dret laboral. Relacions Laborals Col·lectives
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Fina Domènech (professora de Dret laboral de la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació de la UVic)
Objectius: Actualització de coneixements en funció dels darrers criteris normatius i jurispru-
dencials en matèria de representació unitària i sindical dels treballadors, pactes acords i con-
venis col·lectius, vaga, tancament patronal i mitjans extrajudicials de solució de conflictes la-
borals. Especial referència al Tribunal Laboral de Catalunya.
Professora responsable: Fina Domènech (professora de Dret laboral de la Facultat d’Empresa i
Comunicació de la UVic)
Durada: Del 22 de maig al 10 de juny de 2002
Crèdits: 2,5
Alumnes matriculats: 6

Curs d’intervenció de teràpia ocupacional en la discapacitat infantil
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Consuelo Rivera Toro (Departament de Teràpia Ocupacional de la UVic)
Objectius: Oferir als terapeutes en formació i als diplomats una visió clara sobre tres models
d’intervenció en teràpia ocupacional i la seva aplicació en la pràctica pediàtrica. Familiaritzar
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als participants amb els processos de valoració-avaluació utilitzats en cadascun dels models
seleccionats.
Durada: Del 5 al 10 de novembre de 2001
Crèdits: 2 (20 hores)
Alumnes matriculats: 34

Curs «Atención al immigrante y enfermedades importadas en la Atención Primaria de Salud» - Semi-
presencial

Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Montserrat Vall, Martí Vall i Joan Cabezos
Objectius: Oferir formació, des d’una perspectiva interdisciplinària, sobre els problemes de
salut dels immigrants i les malalties importades.
Durada: Del 14 de desembre de 2001 al 9 de març de 2002
Crèdits: 6 (60 hores)
Alumnes matriculats: 18

Curs l’exercici terapèutic cognoscitiu – mètode Perfetti
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Marc Vidal i Falguera, professor de Fisioteràpia de l’EUCS.
Objectius: donar al professional els coneixements necessaris per realitzar els protocols de ree-
ducació dels pacients hemiplègics segons l’exercici terapèutic cognoscitiu i orientar-los en la
teoria cognitiva del moviment.
Durada: Del 8 de febrer al 2 de març de 2002
Crèdits: 40 hores
Alumnes matriculats: 20

Curs «L’art experiència terapèutica. Pell, tacte i contacte»
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Teresa Lleopart i Nilda Estrella, professores de l’EUCS.
Col·laboració: Escola d’Art Junyent i Subirà, Museu de l’Art i de la Pell de Vic, Hospital Ge-
neral de Vic
Objectius: Conèixer les possibilitats terapèutiques dels llenguatges artístics i els principis bà-
sics de l’art-teràpia a partir de la pròpia experiència.
Crèdits: 3 (30 hores)
Alumnes matriculats: 27

Curs «Electrocardiografia bàsica per a infermeria»
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Teresa Lleopart, professora de l’EUCS.
Objectius: Integrar la figura de la infermeria en equip que tingui com a pacient qualsevol per-
sona monitoritzada susceptible de presentar alguna complicació cardíaca.
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Crèdits: 3 (30 hores)
Alumnes matriculats: 26

Curs «Teràpia Ocupacional Psicosocial»
Mòdul 1: L’art i la ciència de la teràpia ocupacional
Mòdul 2: Aplicacions avançades en el camp psicosocial

Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Salvador Simó, professor de l’EUCS.
Objectius: Conèixer el model canadenc de l’execució ocupacional. Aplicar el model de l’exe-
cució ocupacional en la intervenció psicosocial amb grups específics: refugiats, immigrants,
infància i asolescència en risc…
Crèdits: 2,5 (25 hores)
Alumnes matriculats: 16

Vic Summer Translation Program
Dirigit a llicenciats estrangers amb un alt nivell d’anglès i de castellà, aquest curs intensiu
tracta diversos camps de la traducció professional. Imparteix l’assignatura de teoria i ètica de
la traducció el Dr. Lawrence Venuti de la Temple University de Filadèlfia, eminent escriptor
i traductor del qual la obra teòrica es considera imprescindible per a qualsevol programa
d’estudis de la traducció. També hi participen amb sengles seminaris el Prof. Fritz Hensey de
la University of Texas a Austin, especialista en la interpretació comunitària, i la Dra. Carol
Maier de la Kent State University d’Ohio, coneguda investigadora en el camp de la teoria de
la traducció.
Durada: 10 al 28 de juny de 2002.
Alumnes inscrits: 2

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A PERSONES ATURADES

Curs «Treballador/a familiar»
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut / Departament de Treball / Fons So-
cial Europeu
Coordinació: Esperanza Dudet, Manel Gómez i Oriol Alargé, professors de l’EUCS
Durada: 750 hores
Alumnes matriculats: 12

Curs «Monitor esportiu»
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut / Departament de Treball / Fons So-
cial Europeu
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Coordinació: Manel Gómez i Oriol Alargé, professors de l’EUCS
Durada: 100 hores
Alumnes matriculats: 12

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A PERSONES EN ACTIU

Curs «Programació en Llenguatge JAVA»
Organització: Escola Politècnica Superior / Departament de Treball / Fons Social Europeu
Coordinació: Albert Baucells
Durada: 58 hores
Alumnes matriculats: 15

Curs «Elaborador de productes carnis»
Organització: Escola Politècnica Superior / Departament de Treball / Fons Social Europeu
Coordinació: Lídia Raventós
Durada: 100 hores
Alumnes matriculats: 16

JORNADES, SEMINARIS, SIMPOSIS I ALTRES

La responsabilitat mercantil, fiscal i penal de l’administrador – Vic
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira, SA.
Coordinació: Toni Mora i Xavier Gutiérrez
Hores: 4
Durada: 25 d’octubre de 2001
Alumnes matriculats: 19

Tancament comptable i fiscal exercici 2001
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira, SA.
Coordinació: Toni Mora i Xavier Gutiérrez
Hores: 8
Durada: 29 de novembre de 2001
Alumnes matriculats: 19

Auditoria integral en la prevenció de riscos laborals
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira, SA.
Coordinació: Toni Mora i Xavier Gutiérrez
Hores: 4
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Durada: 24 de gener de 2002
Alumnes matriculats: 15

Noves estratègies de màrqueting
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira, SA.
Coordinació: Toni Mora i Xavier Gutiérrez
Hores: 8
Durada: 14 de febrer de 2002
Alumnes matriculats: 16

La responsabilitat mercantil, fiscal i penal de l’administrador – Granollers
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira, SA.
Coordinació: Toni Mora i Xavier Gutiérrez
Hores: 4
Durada: 14 de març de 2002
Alumnes matriculats: 21

Models de gestió de recursos humans. Habilitats directives
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira, SA.
Coordinació: Toni Mora i Xavier Gutiérrez
Hores: 8
Durada: 14 de maig de 2002
Alumnes matriculats: 11

Disseny de polítiques de retribució variables. Aspectes fiscals, mercantils i laborals.
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira, SA.
Coordinació: ToniMora i Xavier Gutiérrez
Hores: 4
Durada: 30 de maig de 2002
Alumnes matriculats: 15

La responsabilitat de l’empresari a l’àmbit duaner. Drets i garanties
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Cambra de Comerç de Barcelona. Dele-
gació d’Osona.
Coordinació: Joaquima Vila i Fina Damián
Hores: 2
Durada: 10 de gener de 2002
Alumnes matriculats: 17

Les Noves Tecnologies de la Informació: el seu paper en els sectors de l’oci i del turisme
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Cristina Font
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Hores: 8
Durada: 23 d’octubre de 2001
Alumnes matriculats: 30

4a Jornada de Medicina Esportiva
Organització: Universitat de Vic / Unió Esportiva de Vic
Coordinació: Dr. Pérez Castanedo
Durada: 23 de març de 2002
Alumnes matriculats: 94

Matinal de fisioteràpia respiratòria instrumental
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Ricard Castro, professor de l’EUCS
Durada: 6 d’abril de 2002
Alumnes matriculats: 96

Seminari de Formació Continuada en Intervenció Psicomotriu en l’àmbit educatiu
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Núria Franch
Durada: del 12 de novembre de 2002 al 13 de maig 2003
Alumnes matriculats: 10

Primeres Jornades d’Educació Infantil de la Universitat de Vic
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Àngel Alsina
Durada: 10 i 11 de maig de 2002
Alumnes matriculats: 122

VI Jornades de Traducció a Vic: L’ofici de traduir i interpretar
Organització: Facultat de Ciències Humanes Traducció i documentació
Objectius: L’ofici de traduir i interpretar, fa una aportació temàtica especialitzada i profunda
adreçada als tres col·lectius clau en la constitució i la pràctica de la professió en qüestió: el
col·lectiu professional que exerceix l’ofici de traduir i interpretar, el col·lectiu en formació, és
a dir, els estudiants de traducció i interpretació, i els formadors de traductors i intèrprets que
imparteixen els continguts pràctics i teòrics d’aquesta llicenciatura.
Coordinació: Ronald Puppo
Professorat: Hi intervenen, per ordre alfabètic, Francesca Bartrina, Jordi Baulies, Mercè Bo-
lló, Lydia Brugué, Sylvia Campoy, Marcos Cánovas, Oriol Carbonell, Miquel Casacuberta,
Eusebi Coromina, Olivia De Miguel, Fàtima Domínguez, Neus Español, Eva Espasa, Ro-
dolf Gimeno, Sylvia Gomez, Maria González, Glòria Llàtzer, Eva Marichalar, Josep Miquel
Molina, Ainara Munt, Víctor Obiols, Núria Panadès, Bernat Puig, Montse Rocher, Daniel
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Rodríguez, Richard Samson, Miquel Àngel Sánchez, Carme Sanmartí, Joan Solà, Xus Ugar-
te i Sheila Waldeck.
Durada: 11 i 12 d’abril de 2002.
Alumnes matriculats: 87

CURSOS A MIDA DE FORMACIÓ CONTINUADA

Implantació d’un curs sobre diferents aspectes de la gestió turística
Receptor del servei: Associació d’Hostaleria de Blanes
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Toni Mora
Hores: 150
Durada: De febrer a maig de 2002

NOMBRE D’ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LA UVIC

Matriculats a Postgraus i Màsters: ............................................................... 251
Matriculats a Cursos d’Extensió Universitària i de Formació ocupacional: .... 391
Matriculats a Jornades, seminaris i altres:..................................................... 572
Total: ........................................................................................................ 1.214

Formació Continuada a centres vinculats a la Universitat de Vic

PROGRAMES DE MÀSTER I POSTGRAU

Màster en Logopèdia
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) / UVic
Coordinació: Carme López
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2001 a desembre de 2002 / Distància
Crèdits: 51
Alumnes matriculats: 536

Màster en Psicologia Clínica i de la Salut
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) / UVic
Coordinació: Xavier Pellicer
Tipus: Integral
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Durada: de novembre de 2001 a juny de 2002 / Distància
Crèdits: 51
Alumnes matriculats: 104

Màster d’Intervenció en Dificultats d’Aprenentatge
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) / UVic
Coordinació: Pilar Solà
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2001 a juny de 2002 / Distància
Crèdits: 51
Alumnes matriculats: 214

Màster en Comunicació Multimèdia
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Gerard Plantada
Durada: octubre 2001 - juny 2002
Crèdits: 42
Alumnes matriculats: 27

Màster en «Administración de Empresas Deportivas»
Organització: Escuela Superior de Márketing y Comunicación de Canarias
Durada: 25 d’octubre de 2001 al 30 de setembre de 2002
Crèdits: 30
Alumnes matriculats: 22

DIPLOMES DE POSTGRAU

Postgrau en Dret Inmobiliari i de la Construcció
Organització: Institut Superior d’Estudis ISED
Coordinació: Ricard Manzano i Josep Burgaya
Objectius: Adquirir els continguts necessaris per tal d’assolir un profund coneixement en els
ámbits immobiliari i de la construcció. Ambdues àrees han estat subjectes a importants cam-
vis legislatius, alhora que no són objecte d’un estudi prou acurat en els programes de forma-
ció acadèmics. Per això es fa imprescindible un desenvolupament particularitzat per a formar
professionals en un dels ámbits econòmics més dinàmics dels últims anys.
Professorat responsable: Ricard Manzano
Tipus: Integral
Durada:distància
Crèdits: 15
Alumnes matriculats: 7
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Postgrau en Neuropsicologia
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) / UVic
Coordinació: Joan Deus
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2001 a juny de 2002 / Distància
Crèdits: 16
Alumnes matriculats: 102

Postgrau en Mediació
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) / UVic
Coordinació: Bruno de Balanzó/Robert Gimeno
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2001 a juny de 2002 / Distància
Crèdits: 16
Alumnes matriculats: 56

Postgrau en gestió per a tècnic en Recursos Humans
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) / UVic
Coordinació: M. Teresa Matas
Tipus: Integral
Durada: de novembre de 2001 a juny de 2002 / Distància
Crèdits: 16
Alumnes matriculats: 69

CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

BAU Nit - Disseny Gràfic
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Gerard Plantada, Elisabet Plantada
Durada: 3 anys
Crèdits: 54
Alumnes matriculats a primer curs: 46
Alumnes matriculats a segon curs: 31

BAU Nit - Disseny d’Interiors
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Gerard Plantada, Elisabet Plantada
Durada: 3 anys
Crèdits: 54
Alumnes matriculats a primer curs: 23
Alumnes matriculats a segon curs: 13
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Escola d’Idiomes

PRESENTACIÓ

El curs acadèmic 2001-02 ha estat de consolidació de l’Escola d’Idiomes com a centre
d’actuació transversal i de referència pel que fa a les llengües estrangeres dins de la Universitat de
Vic. L’Escola d’Idiomes ha col·laborat estretament en nous projectes amb l’Oficina de Relacions
Internacionals. A més, aquest curs acadèmic que ara deixem han començat a assolir-se objectius
que ens havíem fixat amb l’Any Europeu de les Llengües, com ara la difusió de l’aprenentatge de
llengües estrangeres, tant a dins com a fora de la Universitat.

L’Escola d’Idiomes ha col·laborat amb diferents Facultats per establir criteris per fer la selec-
ció dels estudiants que participaran en el programa Sòcrates, també ha col·laborat amb l’Oficina de
Relacions Internacionals de la Facultat d’Empresa i Comunicació en l’inici del projecte Alliance for the
promotion of cross-cultural skills for business students entre universitats europees, nord-americanes i ca-
nadenques amb l’objectiu de preparar els estudiants per a l’economia global intentant que millorin
l’habilitat lingüística i l’adaptabilitat a altres cultures. En aquest sentit el professor Joan Masonu i la
professora Àngels Piñana han impartit, juntament amb altres professors de la Universitat de Vic i con-
vidats, una assignatura sobre interculturalitat en els estudis de la Facultat d’Empresa i Comunicació.

També es consolida la relació de l’Escola d’Idiomes amb les empreses gràcies a l’oferta de
cursos de formació in company.

L’any passat es constituïa l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior
(ACLES) de la qual l’Escola d’Idiomes de la UVic forma part. Aquest any (2002), he representat
l’Escola d’Idiomes de la UVic, els dies 19, 20 i 21 de setembre, a la conferència bianual de la Con-
federació Europea de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (CERCLES) que s’ha cele-
brat a la Universitat de Paris IX-Dauphine.

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 i rus. El
nombre d’alumnes externs ha crescut notablement, objectiu que ens havíem fixat i que mantenim
per a aquest curs.

El paper de les Escoles d’Idiomes universitàries és central en l’aplicació del programa de
Terceres Llengües endegat pel Consell Interuniversitari de Catalunya amb l’objectiu de fer obliga-
tori el coneixement d’una tercera llengua per als estudiants universitaris catalans. L’Escola d’Idio-
mes de la Univeristat de Vic ha participat activament en les reunions de la comissió del programa
de Terceres Llengües i del grup de treball que elabora la prova que certificarà el nivell de l’idioma.

Per acabar, només em queda agrair als professors la professionalitat i la dedicació amb
què han desenvolupat tots els projectes en què ens hem anat implicat, així com el seu compromís
amb l’Escola i la Universitat de Vic. L’activitat que s’ha dut a terme a l’Escola d’Idiomes la trobareu
en els diversos apartats temàtics d’aquesta Memòria.

SERGI DOMÍNGUEZ I TARRAGONA

Director de l’Escola d’Idiomes
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RELACIÓ DEL PROFESSORAT

Català
Jordina Coromina i Subirats

Anglès
Gemma Barniol i Franquesa
Gonçal Calle i Rosingana
Montserrat Corrius i Gimbert
Maria Carme Crivillés i Grau
Rosa Licata
Josefina Guix i Soldevila
Sarah Khan
Joan Masnou i Suriñach
Maria Àngels Piñana i Garriga

Francès
Claude Brigitte Carcenac
Gemma Delgar i Farrés

Alemany
Jordi Auseller i Roquet
Anna Masferrer i Giralt

Italià
Michela Franco

Rus
Arnold Kocho

PROCEDENCIA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’IDIOMES

Exestudiants

Fac. Ciències Humanes
Traducció i Documentació

Escola Universitària de
Ciències de la Salut

Escola Politècnica Superior

Facultat d’Empresa i
Comunicació

Externs

Personal UV

10%

24%

Facultat d'Educació

6% 5%

18%

10%

19%

8%
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VII Universitat d’Estiu. Vic 2002

La Universitat de Vic ha ofert, en aquesta nova edició de la Universitat d’Estiu, un total
de 30 cursos. Enguany s’ha consolidat la política iniciada els anys anteriors, mantenint el marc te-
rritorial de cursos impartits fora de la ciutat de Vic, l’oferta a professionals de diferents àmbits i a
estudiants d’altres universitats. Per exigències de l’Institut Joan Lluís Vives s’ha optat per un oferta
acadèmica, com en l’edició anterior.

Del conjunt de la programació ha destacat:
— La continuïtat d’alguns cursos que ja s’han realitzat en altres edicions
— La gran quantitat de cursos dedicats a noves tecnologies, en especial a Internet
— L’èxit dels cursos relatius a salut i qualitat de vida
— Per segon any consecutiu s’ha 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
— Empresa i comunicació
— Traducció
— Medicina
— Salut i qualitat de vida
— Art i disseny
— Antropologia
— Astronomia

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, Centelles i Montesquiu.

ORGANITZACIÓ

Comissió Permanent
Ramon Pinyol, president de la VII Universitat d’Estiu de Vic 2002
Carme Sanmartí, directora de la VII Universitat d’Estiu de Vic 2002
Montserrat Vilalta, secretària general
Joan Lagunas, director financer
Teresa Puntí, Facultat d’Educació
Sergi Domínguez, Escola d’Idiomes



Enric Casulleras, Facultat d’Economia i Empresa
Àngel Tortadès, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Pilar Soler, Escola Universitària de Ciències de la Salut
Anna Dalmau, Escola Politècnica Superior
Montse Simon, Secretària Universitat d’Estiu

ACTE INAUGURAL

Se celebrà el dia 25 de juny, a les 19.30, a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic,
presidit per l’alcalde de la Ciutat i amb la presència del Sr. Carles Duarte, secretari general de la
Presidència.

En aquest mateix acte s’homenatjà el Sr. Josep Grau i Jofre, l’encomi del qual va anar a cà-
rrec del Dr. Pere Farrés, i es presentaren les actes de l’homantge a Joan Triadú, amb motiu del seu
80è aniversari.

CURSOS

L’accés a la informació a Internet (4a edició)
Coordinador del curs: Joan-Isidre Badell (UVic)
Professorat: Ferran Burguillos (UVic), Joan-Isidre Badell (UVic)
Alumnes matriculats: 30
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 21 / Altres universitats: 6 / Professionals: 3

Curs de programació per Internet (2a edició)
Coordinador del curs: Albert Baucells (UVic)
Professorat: Josep Rouano (empresa Software Engineer), Raymond Lagonigro (UVic),
Jordi Morell (UVic), Jordi Tuneu (UVic), David Jiménez (empresa Seidor), Albert Bau-
cells (UVic).
Alumnes matriculats: 17
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 13 / Altres universitats: 2 / Professionals: 2

Internet, navegació, correu electrònic i disseny de pàgines web (4a edició - Vic)
Coordinadora del curs: Marta Marimon (UVic)
Professorat: Marta Marimon (UVic)
Alumnes matriculats: 28
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 25 / Altres universitats: 2 / Professionals: 1
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Internet, navegació, correu electrònic i disseny de pàgines web (Blanes)
Coordinadora del curs: Marta Marimon (UVic)
Professorat: Agustí Sánchez (UAB)
Alumnes matriculats: 31
Procedència de l’alumnat: Professionals: 31

Introducció al disseny de pàgines web (3a edició)
Coordinador del curs: Albert Carles (Bau - UVic)
Professorat: Albert Carles (Bau - UVic)
Alumnes matriculats: 19
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 14 / Altres universitats: 1 / Professionals: 4

Jocs cooperatius
Coordinadora del curs: Rosa Guitart (UVic)
Professorat: Rosa Guitart (UVic)
Alumnes matriculats: 24
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 19 / Altres universitats: 1 / Professionals: 4

La gestió del conflicte en l’àmbit educatiu: l’ús de la mediació (2a edició)
Coordinador del curs: Joan Sala (UVic)
Professorat: Joan Sala (UVic)
Alumnes matriculats: 23
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 6 / Altres universitats: 12 / Professionals: 5

Gaudí i el seu temps
Coordinadores del curs: M. Carme Vernis (UVic), Carme Sanmartí (UVic)
Professorat: Antoni González Moreno-Navarro (Director General del Servei de Patrimo-
ni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona), Miquel Surinyach (Arquitecte), M. Àn-
gels Ferrer (Historiadora de l’Art), Montserrat Cañellas (diplomada en Magisteri Musical
i llicenciada en Ciències de la Música), Ramon Pinyol (UVic), Santi Ponce (UVic), Mi-
quel Pérez (UVic), Manuel Llanas (UVic), Joaquim Pla (UVic), M. Carme Vernis
(UVic).
Alumnes matriculats: 12
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 4 / Altres universitats: 5 / Professionals: 3

Arqueologia de camp. Excavació i experimentació arqueològiques
Coordinadora del curs: Imma Ollich (UB - Fundació Privada l’Esquerda)
Professorat: Christine E. Shaw (Butser Ancient Farm, UK), Consol Blanch (UVic), Car-
me Cubero (Centre d’Estudis Martorellencs), Carme Goula (Escola d’Arts i Oficis, Vic),
Jordi Juan-Tresserras (UdG), Jordi Martí (UVic), Maria Ocaña (UB - Fundació Privada



l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera (UB - Fundació Privada l’Esquerda), David Se-
rrat (UB), Imma Ollich (UB - Fundació Privada l’Esquerda).
Alumnes matriculats: 26
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 10 / Altres universitats: 14 / Professionals: 2

Tècniques d’estudi universitàries
Coordinador del curs: Josep Gallart (UVic)
Professorat: Josep Gallart (UVic)
Alumnes matriculats: 28
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 21 / Altres universitats: 6 / Professionals: 1

Curs intensiu de traducció jurídica espanyol/català
Coordinadores del curs: M. Lluïsa Cotoner (UVic), Pilar Godayol (UVic)
Professorat: Núria Altés (professora de llenguatge jurídic i administratiu), Montserrat
Bacardí (UAB), Miquel S. Genís (UVic), Pilar Godayol (UVic)
Alumnes matriculats: 41
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 32 / Altres universitats: 4 / Professionals: 5

La traducció a l’ensenyament de llengües estrangeres (anglès/alemany)
Coordinadores: Maria González-Davies (UVic), Lucrecia Keim (UVic)
Professorat: Phil Banks (UB), Marcos Cánovas (UVic), Olga Esteve (UPF), Francesc Fer-
nández (UPF), Richard Samson (UVic), Cristopher Scott-Tennent (URV), Rosa Tirado
(IES Alexandre Satorras), Àngel Tortadès (UVic), Maria González-Davies (UVic), Lucre-
cia Keim (UVic)
Alumnes matriculats: 13
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 3 / Altres universitats: 10

Vic Summer Translation Program
Coordinadora del curs: Sheila Waldeck (UVic)
Professorat: Francesca Bartrina (UVic), Marcos Cánovas (UVic), Maria González-Davies
(UVic), M. Lluïsa Cotoner (UVic), Víctor Obiols (UVic), Richard Samson (UVic), Law-
rence Venuti (Temple University-USA), Sheila Waldeck (UVic)

Dolor en geriatria
Coordinador: Dr. Joan Espaulella (Hospital de la Santa Creu de Vic)
Professorat: Sebastiano Mercadante (Clínica La Maddalena, Palermo, Itàlia), Marilène
Filbet (Hospices Civils de Lyon - HGVA d’Alix, França), Josep M. Picaza (PADES de
Mataró), Joan. Manuel Pérez-Castejón (Clínica Barceloneta de Barcelona), Albert Planes
(EAP de Sta. Eugènia de Berga), Anna Ribas (EAP de Sta. Eugènia de Berga), M. Victòria
Camps (UAB), Departament de fisioteràpia de l’EUCS - UVic), Lliga Catalana de Reu-
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matologia, Institut d’Estudis de la Salut.
Alumnes matriculats: 130
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 20 / Altres universitats: 1 / Professionals: 109

VI Curs de cardiologia per a metges d’atenció primària i IV Jornada Cardiovascular d’Osona
Coordinadors del curs: Dr. Josep Sadurní (Hospital General de Vic), Dr. Antoni Iruela
(Hospital General de Vic)
Professorat: Xavier Formiguera (Hospital Universitari Germans Trias de Badalona), Àn-
gel Serra (UVic), Montserrat Riera (Cap Vic Nord), Carles Brotons (CAP Sardenya i Co-
mitè Espanyol Interdisciplinari per a la Prevenció Cardiovascular), Jaume Marrugat (Ins-
titut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona), Miquel Ylla (HGV), M. Àngels
Moleiro (HGV), Carles Falces (HGV), Joaquim Maideu (HGV), Josep Brugada (Hospi-
tal Clínic de Barcelona), M. Rosa Brugulat (HGV), Josep Sadurní (HGV), Antoni Iruela
(HGV).
Alumnes matriculats: 69
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 4 / Professionals: 65

Massatge terapèutic (4a edició)
Coordinadora del curs: Roser Picas (UVic)
Professorat: Sebastià Canamasas (UVic), Carles Parés (UVic), Roser Picas (UVic)
Alumnes matriculats: 90
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 79 / Altres universitats: 7 / Professionals: 4

El massatge com a eina de comunicació corporal (2a edició): la seva aplicació a la infància i als adults.
Tècniques de relaxació i harmonia corporal

Coordinadores del curs: Mònica Roura (UVic), Eulàlia Guix (Hospital de Granollers)
Professorat: Montserrat Rizo (UVic), Mònica Roura (UVic)
Alumnes matriculats: 40
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 26 / Altres universitats: 10 / Professionals: 4

Postura i personalitat: psicomorfologia
Coordinadors del curs: Sebastià Canamasas (UVic), Mònica Roura (UVic)
Professorat: Xavier Jaile (UVic), Sebastià Canamasas (UVic), Mònica Roura (UVic)
Alumnes matriculats: 32
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 28 / Altres universitats: 3 / Professionals: 1

Iniciació a l’equitació terapèutica i hipoteràpia (2a edició)
Coordinadora del curs: Judit Rusiñol (UVic)
Professorat: Sònia Romra (Associació Catalana d’Equitació Terapèutica i Hipoteràpia),
Raquel Vicente (professora d’equitació)
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Alumnes matriculats: 63
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 53 / Altres universitats: 5 / Professionals: 5

Autoestima i control d’estrés
Coordinador del curs: Jordi Naudó (UVic)
Professorat: Montse Moncunill (UVic), Jordi Naudó (UVic)
Alumnes matriculats: 28
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 22 / Altres universitats: 2 / Professionals: 4

Tuina (massatge xinès)
Coordinadora del curs: Anna Rovira (UVic)
Professorat: Josep Concustell (diplomat en infermeria i podologia), Zhang Lu (Universi-
tat de Pekin), Toni Quesada (diplomat en infermeria i acupuntor)
Alumnes matriculats: 32
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 28 / Altres universitats: 1 / Professionals: 3

Coneixements bàsics en socorrisme aquàtic
Coordinadora del curs: Elisenda Jaumira (UVic)
Professorat: Olga Isern (UVic), Raül Sales (Creu Roja), Elisenda Jaumira (UVic)
Alumnes matriculats: 25
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 24 / Professionals: 1

Alimentació i cuina mediterrània
Coordinador del curs: M. Carme Vilà (UVic)
Professorat: Isidre Vila (UVic), M. Carme Vilà (UVic)
Alumnes matriculats: 23
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 20 / Altres universitats: 1 / Professionals: 2

Alimentacions alternatives
Coordinadora del curs: Núria Obradors (UVic)
Professorat: Enric Ser (historiador, naturòpata i conseller higienista), Zhang Lu (Univer-
sitat de Pekín), Montserrat Illán (diplomada en nutrició humana i dietètica), Toni Que-
sada (dipolomat en infermeria i acupuntor)
Alumnes matriculats: 30
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 29 / Altres universitats: 1

Tècniques de geobiologia i feng-shui
Coordinador del curs: Jordi Matamoros (BAU - UVic)
Professorat: Jordi Matamoros (BAU - UVic)
Alumnes matriculats: 8
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 6 / Altres universitats: 2
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Aparadorisme
Coordinadora del curs: Mercè Benet (BAU - UVic)
Professorat: Mercè Benet (BAU - UVic)
Alumnes matriculats: 20
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 5 / Altres universitats: 7 / Professionals: 8

Photoshop (3a edició)
Coordinador del curs: Guillem Casino (BAU - UVic)
Professorat: Guillem Casino (BAU - UVic)
Alumnes matriculats: 15
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 6 / Altres universitats: 6 / Professionals: 3

QUAM’02. Present Continu. Producció artística i construcció de la realitat (II)
Coordinadors del curs: Martí Peran (H. Associació per a les Arts Contemporànies), Mai-
te Palomo (H. Associació per a les Arts Contemporànies)
Professorat: Paul Ardenne, Magalí Arriola, Gustavo Artigas, Francesco Careri, Jesús Ca-
rrillo, Jorge Luís Marzo, Martí Peran, Mario Perniola, Rirkrit Tiravanija
Alumnes matriculats: 39
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 2 / Professionals: 37

Macro: fotografia d’aproximació
Coordinador del curs: Antoni Arrizabalaga (Museu de Granollers)
Professorat: Albert Masó (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya)
Alumnes matriculats: 13
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 4 / Altres universitats: 4 / Professionals: 5

Introducció a la història de l’astronomia
Coordinador del curs: Enric García (Fundació Observatori Esteve Duran)
Professorat: Enric García (Fundació Observatori Esteve Duran)
Alumnes matriculats: 12
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 8 / Altres universitats: 4

ESCOLA D’ESTIU VEDRUNA

En el marc de la VII Universitat d’Estiu de Vic, i d’acord amb el conveni signat entre la
Fundació Universitària Balmes i la Congregació de Carmelites-Vedruna, per segon any s’acullen els
cursos interns organitzats pel col·lectiu d’Escoles Vedruna.

La relació de cursos i professors, amb un total de 350 inscrits, és la següent:
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Curs Professor Inscrits

Internet bàsic Josep Closa 26

Educació Infantil

BITS M. Padullés / A. Cortina 26

Plàstica a parvulari P. Clos / Escola Masferrer 22

Matemàtiques a parvulari Àngel Alsina 18

La tutoria a Educació Infantil T. Queralt / M. Cuquerella 13

Primària

Tutoria a Primària Esteve Pujol 14

Noves tècniques de plàstica Montserrat Prat 15

El treball de la llengua castellana a EP Isidre Moreso 18

Programa de competència social T. Portell / C. Vernis 24

Anglès a Primària Núria Medina 15

Seminari d’espressions: música i ed. física S. Bardolet / M. Mercader 18

Secundària - Batxillerat

Tutoria a l’ESO i al Batxillerat Salvador Vidal 19

Ensenyament religiós en un món intercultural 19

Competència social Sílvia Blanch 19

Tècniques de treball en equip Esteve Federico 34

Didàctica de les Ciències Socials Laura Julián 34

Internivells

Internet bàsic Josep Closa 26

Didàctica d’Internet a l’aula R. Barlam / B. Villar 22

De Word a Internet C. Jiménez / A. Galera 18

Ús multimèdia Joan Hueso 13

Psicopedagogia Equip de psicopedagogs 13

de les Escoles Vedruna

ALTRES ACTIVITATS

— Exposició: El llibre infantil a Catalunya, 1866-1939, en el marc de la celebració del
25è aniversari de la creació de l’Escola de Mestres, comissariada per les professores M. Carme Ber-
nal i Carme Rubio de la Facultat d’Educació de la UVic. Del 5 al 15 d’octubre a la Sala d’exposi-
cions Eduard Junyent de Caixa de Manlleu.
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— Presentació del llibre: Jacint Verdaguer, l’home que creava móns de M. Carme Bernal i
Carme Rubio, editat per Eumo Editorial. 2 de juliol a les 18.00, al Palau Bojons.

— La Universitat d’Estiu ha col·laborat en la Jornada sobre municipi, educació i immigra-
ció, organitzada per la Facultat d’Educació i el Programa d’Educació Compensatòria del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 25 de juny, a la Universitat de Vic.

— Sumant-se a la commemoració de l’Any Gaudí, la Universitat d’Estiu ha programat la
conferència Antoni Gaudí: personatge famós, arquitecte desconegut a càrrec del Sr. Antoni González
Moreno-Navarro, director general del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barce-
lona. 3 de juliol, a la sala d’actes de la Torre dels Frares (UVic).
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Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran d’Osona

Aquesta Memòria és la primera que comprèn un any natural, el 2001, tal com preceptuen
els nostres Estatuts i la Llei d’Associacions.

ACTIVITATS

Com de costum, l’activitat principal varen ser les 34 conferències setmanals, amb la dis-
tribució temàtica següent: 8 de societat i religió, 6 d’història, 4 d’art, 3 de filosofia, 2 de medicina,
2 de música i 2 concerts, 1 de botànica, 1 d’informàtica, 1 de literatura, 1 de meteorologia, 1 de ge-
ologia, 1 de geografia i 1 de matemàtiques.

També es van fer cursets especialitzats d’anglès, gimnàstica, informàtica i música.
Les excursions culturals trimestrals varen ser a El Vendrell, Olot i Besalú i Reus, i la de fi-

nal de curs a València. També hi va haver una anada al Palau de la Música.
Es va participar en diversos actes promoguts per altres entitats, com la Diada de la Gent

Gran de Vic, una entrevista radiofònica a l’anterior president, Sr. Lluís Tort, al programa «Cum
Laude», de Ràdio Estel; una altra a Ràdio Vic, etc.

Amb l’Associació AFOPA (Aules de la Gent Gran de Catalunya) es participar a la con-
venció de Caldes de Malavella, a la clausura de curs a Tarragona, a l’Assemblea de final de curs i a
l’última reunió de treball, ambdues a Barcelona.

Per Sant Jordi es va obsequiar els alumnes, com de costum, amb una rosa i un llibre.

RENOVACIÓ DE LA JUNTA

A finals d’abril es va celebrar l’Assemblea General de Socis, de la qual es pot remarcar
l’adaptació del Estatuts a la nova Llei d’Associacions, així com la memòria de comiat del fins ales-
hores president i membre fundador de l’Aula, Sr. Lluís Tort, a qui es va tributar un afectuós aco-
miadament juntament amb els altres components de la Junta que cessaven. En aquesta mateixa As-
semblea es va donar entrada als membres nous.

Una volta constituïda la Junta renovada, es van abordar qüestions tan importants com
l’entrada a l’Aula de les moltes persones que hi estaven interessades, cosa que no havia estat possi-
ble per l’aforament limitat de la sala de conferències. El tema es va poder resoldre habilitant i equi-
pant la sala «Foyer» amb moderns mitjans tècnics audiovisuals. També es va actualitzar la pàgina
web que tenim a la Universitat de Vic.



ALTRES ACTIVITATS

Pel mes de setembre es va fer, com l’any anterior i amb una notable concurrència, la cami-
nada popular fins a Malla amb motiu del «Dia Mundial del Cor». També s’iniciaren els clubs de
lectura i les visites guiades a la Biblioteca Joan Triadú.

Les frases de reflexió a la premsa local es van continuar, amb el complement de passar-les
també per transparència a la sala de conferències uns minuts abans de començar les sessions.

A finals de curs es presentaren a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya
els Estatuts que s’havien modificat a l’Assemblea, i, com en anys anteriors, es va celebrar una Missa
en sufragi dels socis traspassats durant el curs.

CURS 2001-02

El curs 2000-01 teníem una matrícula de 334 alumnes, i quan es va obrir la matrícula del
curs 2001-02 se n’inscriviren 443; vam tenir, doncs, un increment de 109 alumnes.

El 17 d’octubre va tenir lloc l’inici del curs acadèmic 2001-02, que és el vuitè des de la
fundació de l’Aula.

La Universitat de Vic va ser, com sempre, el nostre referent cultural i ens va donar assesso-
rament i suport tècnic en el cursets especialitzats. Les sessions d’inauguració i clausura de curs van
ser presidides pel rector, Sr. Ricard Torrents.

Es va recuperar la recollida de material per al programa «100 anys de vida osonenca a tra-
vés de la imatge i el record», buscant un suport institucional que permetés una actuació solvent i
duradora. S’hi van implicar les entitats: Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Vic, Caixa de
Manlleu i Universitat de Vic.

Com que hi havia disponibilitat econòmica, es va comprar una impressora per al nostre
equip informàtic, amb la finalitat d’obtenir un millor rendiment en la gestió administrativa.

Per Nadal es va enviar una felicitació i una participació de la rifa a cada alumne.
El balanç econòmic de l’any 2001 va donar un resultat positiu de 58.561 pessetes

AGRAÏMENTS

La Junta ha tingut la col·laboració de tot l’alumnat, cosa que agraeix.
També vol tancar aquesta memòria agraint el suport de l’Ajuntament de Vic, la Universi-

tat de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, la Caixa de Manlleu, Afopa i Benestar Social.
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Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona

Durant el curs acadèmic 2001-2002, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona ha
actuat bàsicament en cinc àmbits: recerca, docència, publicacions, relacions internacionals i col·la-
boració amb entitats ciutadanes.

En el camp de la recerca compta amb un grup marc, «Estudis sobre gènere: Dona i socie-
tat», dins del qual hi ha tres línies d’investigació: «Diccionari biogràfic de catalanes rellevants», per
al qual s’elabora un buidat biogràfic de les dones catalanes més rellevants de tots els temps que han
dedicat especial atenció a la cultura, les idees o la ciència; «Violència de gènere: visibilitat i repre-
sentacions», projecte que pretén analitzar diferents manifestacions de la violència de gènere des
d’un punt de vista interdisciplinari, en els mitjans de comunicació, el llenguatge jurídic, la literatu-
ra, el cine, el teatre i la traducció, i «Estudi sobre la dona madura: anàlisi dels problemes físics i psi-
cològics, funcions i estereotips literaris i socials», que vol analitzar els problemes d’un grup cada ve-
gada més nombrós de la població femenina, desconeguts i moltes vegades acompanyats de tòpics,
sovint negatius, divulgats i consolidats pels mitjans de comunicació.

La docència s’ha desenvolupat procurant l’aproximació als estudis de gènere des de les as-
signatures que s’imparteixen. També s’ha actuat des de l’organització de conferències: «La mujer
cubana después de la revolución», a càrrec de la Dra. Norma Vasallo de la Universidad de La Haba-
na, «Cineastes franceses contemporànies», a càrrec de la Dra. Marta Segarra (UB); unes jornades
sobre «Violència de gènere, visibilitat i representació», i una taula rodona sobre el tema «Dona i tre-
ball», conjuntament amb el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic.

La col·lecció «La Capsa de Pandora», d’Eumo Editorial, ha publicat el llibre Gèneres i
identitats sexuals de David Glover i Cora Kaplan.

El CEID ha mantingut la col·laboració amb el Departament de Benestar Social de
l’Ajuntament de Vic en l’organització d’activitats conjuntes. I també, per tercer any consecutiu,
s’han inclòs dues pel·lícules dirigides per dones dins de la programació general de Cine-Club Vic.

Finalment, el CEID ha impulsat contactes amb universitats estrangeres amb la finalitat
de promoure programes formatius, recerques i intercanvis acadèmics sobre temàtiques relaciona-
des amb el gènere.

El CEID ha comptat amb el suport de l’Institut Català de la Dona.

Direcció: Carme Sanmartí
Equip permanent: Montserrat Ayats, Francesca Bartrina, Isabel Carrillo, M. Lluïsa Coto-
ner, M. Carme Crivillés, Eva Espasa, Esther Fatsini, Pilar Godayol, Nilda Estrella i
Montserrat Vilalta.
Col·laboradores i col·laboradors: Maica Bernal, Anna Bonafont, Consol Blanch, Marta
Corominas, Fina Domènech, Rosa Guitart, Maria González Davies, Teresa Julio, Teresa
Lleopart, Montserrat Lorenzo, Antònia Martín, Gemma Redortra, Mercè Rocafiguera,
Joan Solà, Xus Ugarte, Rosa Valcárcel, Montserrat Vall i Manuel Vilar.



Serveis d’Estudis i Transferència de Tecnologia

Servei d’Assaigs i Recerca Tecnològica (SART)

ÀREES D’ACTUACIÓ, SECCIONS I RELACIÓDE TÈÈCNICS

Àrea Laboratoris SART

Enric Vilalta i Famada (coordinador)
Albert Hueso i Morell
Consol Blanch i Colat
Carme Casas i Arcarons
Xavier Serra i Jubany
Josep Turet i Capellas
Ester Vinyeta i Puntí
Jordi Viver i Fabregó
Toni Zafra i Pinto
Alexandra Puixeu i Traserra

Àrea Sart-Medi Ambient (Coordinador: Xavier Serra i Jubany)

— Secció Aigües

Enric Vilalta i Famada (coordinador)
Julita Oliveras i Masramon
Xavier Serra i Jubany
Josep Turet i Capellas

— Secció Residus Ramaders

Josep Turet i Capellas (coordinador)
Enric Vilalta i Famada
Alexandra Puixeu i Traserra

— Secció Sòls i Adobs

Xavier Serra i Jubany (coordinador)
Carme Casas i Arcarons
Ester Vinyeta i Puntí
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—Secció Contaminació Ambiental

Consol Blanch i Colat (coordinadora)
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
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
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
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CONVENIS EN ACTIU

— Caracterització analítica de mostres d’aigües residuals i d’aigües de xarxa per a audito-
ries mediambientals d’empreses. Tecno-Energy, S.L. (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, S.A. (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, S.L. (Gurb).
Des de juny de 1994 fins a l’actualitat.

— Servei de suport en les analítiques que requereixen la cromatografia de gasos. Annex I:
Suport cientificotècnic en determinacions analítiques instrumentals (a partir de març del 2002).
Gesqua, S.L. (Vic). Des de desembre de 1995 fins a l’actualitat.

— Servei de suport tècnic en l’àmbit mediambiental. Gesqua, S.L. (Vic). Des de juliol de
1996 fins a l’actualitat.

— Assessorament en el camp mediambiental, concretament en el l’àmbit del tractament
de les aigües residuals. Càrniques Solà, S.A. (Gurb). Des d’agost de 1996 fins a l’actualitat.

— Assessorament tècnic en la gestió dels purins porcins. Annex VI: Seguiment i optimit-
zació del funcionament del procés de tractament de purins (des de març del 2002). Les Feixes, S.A.
(Orís). A partir de setembre de 1996 fins a l’actualitat.

— Servei de suport científic i tècnic dins el camp mediambiental. Estudis Tractaments
Mediambientals, S.C.P. (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. Cárrnicas Frío, S.A. (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, S.A. (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, S.C.C.L. (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, S.A. (Aiguafreda). Des de juny de 1997 fins a l’actualitat.

— Assessorament científic i tecnològic per al tractament i la gestió dels residus ramaders
a les explotacions ramaderes de Pinsos Baucells, S.A. (Tona). Laboratoris Bautec, S.L. (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, S.A. (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 Pedrós, S.L. (Tona). A partir de setembre de 1997.
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— Assessorament científic i tècnic dins els àmbits agroalimentari i mediambiental. Lisa-
gro, S.L. i Laboratoris Euras, S.L. (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, S.L. (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, S.L. (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 per al desenvolupament de la gestió de
qualitat, segons Norma ISO 9002, dels processos productius. Extrapork, S.A. i Agrovic Sol, S.A.
Des de febrer 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 Farmacèutica Bayer, S.A. (Barcelona). A partir d’abril de 1998.

— Assessorament per a la gestió de qualitat de productes i processos productius. Carns
Ausió Rifà, S.L. (Tona). Des de 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, S.L. (Sant Martí d’Albars). Des de maig de 1998.

— Assessorament per a la gestió de qualitat de productes i processos productius. Càrni-
ques Llorà, S.L. (Vic). A partir de 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, S.L. (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.

—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. Annex VII: Curs a Les Franqueses del
Vallès (desembre del 2001), Annex VIII: Curs a Martorelles (gener del 2002) i Annex VIII: Curs a
Sabadell (abril del 2002) tots ells sobre capacitació per l’aplicació de productes fitosanitaris de nivell
bàsic. Unió de Pagesos de Catalunya (Barcelona). A partir de setembre de 1998.
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— Assessorament científic i tecnològic en la gestió mediambiental de l’explotació agro-
pecuària. 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, S.L. A partir de l’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, S.L. (Man-
lleu). Des de gener de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic dins l’àmbit mediambiental. Develon Agroindus-
trias España, S.L. (Barcelona). Des de febrer de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en l’àmbit de Control i Comunicacions. Gen-
Lock, S.L. (Vic). Des de febrer de 1999.

— Realització de cursos específics sobre Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics
(APPCC). Annex III: curs sobre Higiene i Bones Pràctiques de Manipulació en la Indústria Agroa-
limentària a l’empresa Frit Ravich, S.L. de Maçanet de la Selva (setembre 2001). Centre Tecnolò-
gic de les Comarques Gironines (Girona). a partir de març de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en el camp mediambiental. Fibran, S.A. (Sant Jo-
an de les Abadesses). Des de març de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic dins l’àmbit mediambiental. Gest-Plama, S.L.
(Vic). A partir de maig del 1999.

— Assessorament científic i tecnològic dins l’àmbit de la fabricació de fertilitzants. Abo-
nos Orgánicos Boix, SL. (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, SCP. (Torelló). A partir de juny de 1999.

— Serveis científics i tecnològics dins els àmbits del control de qualitat i la innovació tec-
nològica. Proquimia, S.A. (Vic). A partir del 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 UVic. 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 juny de 1999.

— Participació activa en l’organització i desenvolupament d’activitats de formació i ser-
veis, a través del conveni establert amb la UVic. 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
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l’aplicació directa de residus orgànics als sòls agrícoles. Giró, SL (La Gleva). Des de 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, S.A (Montme-
ló). A partir de novembre de 1999.

— Col·laboració en l’assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de pro-
jectes de gestió tècnica. Caballé & Associats (Vic). A partir de desembre de 1999.

— Assessorament científic i tecnològic en el camp mediambiental. Promic, S.A (Les Ma-
sies de Voltregà). Des de gener de 2000.

—Creació d’unaWebsite de turisme. Impevic (Vic). A partir de març de 2000.
— Creació d’un portal especialitzat per les empreses d’Osona. Consell Empresarial

d’Osona (CEDO) (Manlleu). A partir del març de 2000.
— Assessorament científic i tecnològic en l’àmbit de gestió de la qualitat. Càtering Arca-

sa i Càtering 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 (St. Hipòlit de Voltregà). A partir de juny de 2000.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes de JCM-Tech
(Vic) en el camp dels sistemes de control d’accés i comunicacions mòbils. Annex III: Disseny de les
etapes de RF per als comandaments a distància de la nova gamma de productes de JCM (04/02/02).
Annex IV: Assessorament en la implementació del sistema d’encriptació dels nous comandaments a
distància de la nova gamma de productes de JCM a la banda de 868-879 MHz (30/06/02). A partir
del juliol del 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.
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 Informàtica
de laUAB al SART.Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona). A partir de novembre de 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 específic de
col·laboració per a 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
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porcins. Annex II: Estudi de la digestió anaeròbica metanogènica, en règim termofílic, de la FS de pu-
rins porcins conjuntada amb altres residus orgànics sòlids. Ros Roca, S.A. (Tàrrega). A partir del fe-
brer del 2001.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes de gestió de
qualitat. Triposona, S.L. - Germans Aymerich Isern, S.L. (Sant Julià de Vilatorta). A partir del
març del 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 Sel-
co-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-
soso Baucells, S.A. (Tona). A partir de juny del 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. Pirenaica Societat Cooperativa, LTDA. (La Seu d’Urgell). A partir de ju-
liol 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 APPCC. Terraendins Taradell, S.L.
(Taradell). A partir d’octubre de 2001.

— Assessorament científic i tecnològic en el dissenv. dels projectes de Debiar, S.L. (Tara-
dell). Annex I: Caracterització parcial del funcionament de la planta de tractament de purins de
l’explotació La Sala. Annex II: segona caracterització indicativa del funcionament del tractament
de nitrificació-desnitrificació de l’explotació La Sala. A partir de desembre de 2001.

— Contracte amb la Junta de Residus (Barcelona) per portar a terme l’avaluació de l’im-
pacte sobre el medi atmosfèric de l’explotació «DDP (Desimpacte de purins)» de Guascor a Les
Masies de Voltregà. A partir de desembre de 2001.

— Assessorament científic i tecnològic en el desenvolupament de projectes mediambien-
tals i en el control de la fertilització amb l’efluent de planta de tractament de purins porcins de la
finca El Pou. Annex I: Seguiment tècnic i assessorament en la implementació i funcionament de la
instal·lació de tractament de purins porcins de El Pou. Soler Ramaders, S.L. (Sant Hipòlit de Vol-
tregà). A partir del gener del 2002.

— Servei cientificotècnic de suport en el camp del medi ambient. Annex I: Assessora-
ment per a la implantació d’una instal·lació de digestió metanogènica a El Camp. Purisec, S.L. (Ta-
radell). A partir de març de 2002.

— Servei cientificotècnic de suport en el camp del tractament de purins. Annex I: Asses-
sorament tecnològic per al disseny i desenvolupament de plantes de N-DN de purins porcins. Ges-
qua, S.L. (Vic). A partir de març de 2002.
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— Servei cientificotècnic de suport en el camp d’adob i acabats de pells. Annex I: Estudi
de les partícules en suspensió (PST) en l’aire exterior, en la zona de xemeneies recintes assecat. Cur-
tits Codina, S.A. (Vic). A partir de març de 2002.

— Assessorament científic i tecnològic de suport en el camp del tractament de purins i la
gestió de residus ramaders. Annex I: Assessorament per a la presa de decisions en la implantació
d’un sistema de tractament i gestió de fems i purins. Granja Fabré, S.L. (Centelles). A partir d’abril
de 2002.

— Servei cientificotècnic de suport a les seves activitats en el camp de gestió de la quali-
tat. Annex I: Assessorament per desenvolupar el disseny i implantació del sistema APPCC. Xarcu-
teria i Cansaladeria Bruch (Tona). A partir d’abril de 2002.

— Servei cientificotècnic de suport en el camp del medi ambient. Annex I: Desenvolupa-
ment d’un projecte R+D per a la valorització de fraccions sòlides (FS) obtingudes de tractaments
de purins. Netporc XXI, S.L. (Manlleu). A partir de maig de 2002.

— Servei cientificotècnic en el desenvolupament de projectes dins l’àmbit del tractament
i la gestió de fems i purins. Comercial Novellas (Vic). a partir de juny de 2002.

— Protocol de col·laboració en l’elaboració i desenvolupament del Pla de medi ambient
de la Universitat de Vic. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. A partir
de juny de 2002.

— Servei científic i tecnològic de suport a les activitats en el camp de la gestió i el control
de la qualitat. Annex I: Assessorament científic i tecnològic per desenvolupar i implantar un siste-
ma de gestió de la qualitat basat en el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics
(APPCC). Precuinats CanMas Puig, S.L. (Castellterçol). A partir de juliol de 2002.

SERVEIS PUNTUALS

— Realització de tasques analítiques a diferents empreses, entre les que es destaquen:
. EMNature Odor: Anàlisis de purins,
. Lostec, S.A.: Anàlisis de sòls i aigües,
. Rea Geoserveis: Anàlisis de llots.

— L’àrea d’informàtica del SART ha fet diverses col·laboracions amb diferents empreses:
. Micropoint de Vic: en temes de programació de web.
. Móngràfic: web del Consell Empresarial d’Osona.
. Àmbit Digital de Manresa: construcció d’una web de suport al projecte de circumnavega-
ció portat a terme per la Montse Vilaregut i l’Eduard Fabregó (http://www.ursel.info/).
. Eumo Editorial de Vic: suport informàtic pelDiccionari Anglès-Català i nova remesa de
còpies del programa Cercamots.
. Consorci de Turisme d’Osona: col·laboració en la finalització de la web.
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—SART-Informàtica ha desenvolupat per a l’empresa EADS una aplicació informàtica que genera
automàticament pressupostos de centrals telefòniques segons els requeriment dels clients.

FORMACIÓ TÈCNICA

— Josep M. Serrat i Josep Turet van assistir al IV Fòrum Arc Mediterrani: «Tradició i in-
novació en la gestió de l’aigua», organitzat per la xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives i ce-
lebrat a la Universitat de Girona els dies 23, 24 i 25 de gener de 2002.

— Josep Turet i Capellas va participar com a professor del Mòdul de Medi Ambient en
els «Cursos d’especialistes en explotacions porcines» que Sus Scrofa (Escola porcina de la Fundació
Barceló) ha desenvolupat durant el curs 2001-2002 en les edicions de Catalunya i Portugal (Lis-
boa). Els temes treballats han estat: Els purins porcins: problemàtica i solucions, Tractaments per a la
gestió dels purins porcins iDigestió metanogènica: biogàs, depuració i fertilitzants.

— Professors de l’Escola Politècnica Superior, sota la direcció d’Emili López, van dur a
terme tres cursos de Capacitació per a l’Aplicació de Productes Fitosanitaris a nivell bàsic, homologats
pel Servei de Capacitació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Genera-
litat de Catalunya i dins ell Conveni Marc amb la Unió de Pagesos de Catalunya. Van ser realitzats
als municipis de Les Franqueses del Vallès, Martorelles i Sabadell entre els mesos de desembre de
2001 i abril de 2002.

— L’estudiant d’Enginyeria Tècnica Informàtica Jordi Romero ha col·laborat en la crea-
ció d’una pàgina web per l’àrea d’Informàtica del SART.

PONÈNCIES I COMUNICACIONS

— Josep Turet i Capellas va presentar a Torelló el gener del 2002 la conferència Els fems i
purins ramaders: problemàtica i solucions dins del curs «Agricultura i ramaderia sostenibles» del Pla
Estratègic de la Vall del Ges, el Bisaura i Orís.

JOSEP TURET i CAPELLAS

Director del SART
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Servei d’Estudis i Empresa (SEREM)

ESTUDIS DEL SEREM

Estudis acabats aquest any

—Elasticitat preu de la demanda universitària. Departament d’Universitats Recerca i So-
cietat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

— Diagnosi socioeconòmica dels municipis de Santa Maria de Corcó, Rupit i Pruit i Ta-
vertet. Ajuntament de Santa Maria de Corcó, Rupit i Pruit i Tavertet.

— Avaluació de les pràctiques i la inserció laboral dels graduats a la Universitat de Vic.
Universitat de Vic.

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.

— L’actitud dels joves de la comarca d’Osona davant el fenomen de la immigració. Con-
sell Comarcal d’Osona.

— Els Serveis d’Informació Juvenil de Catalunya. Generalitat de Catalunya, conselleria
de Joventut.

— Estudi de mercat per a la implantació de serveis destinats al transport per carretera a la
comarca d’Osona. Eurotrànsit S.C.C.L. (Gurb).

Estudis en curs

— Diagnosi del nivell d’utilització dels espais esportius i de lleure a la ciutat de Vic.
Ajuntament de Vic.

— Indicadors de qualitat de vida municipals: el cas de la ciutat de Vic comparat. Diputa-
ció de Barcelona.

— Análisis y desarrollo metodológico de la evaluación económica de los programas de
vacunaciones sistemáticas. Wyeth Farma.

— Estudi de la vacuna antimeningococcica conjugada. Generalitat de Catalunya, Direc-
ció General de Salut Pública.
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Director
Josep Comas i Martínez

Equip tècnic
Judith Montal i Armengou (fins al desembre)
Anna Alabau i Aumatell
Ramon Garreta i Fabré

Col·laboradors:
Noemí Morral i Palacín
Antoni Mora i Puigví
Joan Carles Martori i Cañas
Josep M. Reniu i Vilamala

JOSEP COMAS i MARTÍNEZ

Director del SEREM
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Servei de Traducció i Interpretació

BORSA INTERNA

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 alumnes de segon i tercer
cicle de la Facultat, de treballar d’una manera professional en tasques molt variades. El fet d’haver
pogut comptar amb alumnes i professors de tercer cicle que cursen o imparteixen classes en el Màs-
ter d’Interpretació de Conferència ha permès realitzar, també, treballs d’interpretació. En total, els
encàrrecs rebuts han proporcionat feina a deu alumnes de tercer i quart curs, o de tercer cicle.

Cal constatar de manera molt satisfactòria que els encàrrecs arriben cada vegada més de
fora de la comarca d’Osona, la qual cosa implica que comencem a tenir uns clients satisfets que han
recomanat el Servei de Traducció i Interpretació de la Universitat de Vic.

BORSA EXTERNA

La Borsa Externa del Servei de Traducció es va crear el gener del 2002 per poder oferir un
servei professional de traducció i interpertació que absorbís tots aquells encàrrecs que no podien
assumir els estudiants de la borsa interna, bé fos per les combinacions de llengües requerides, o per
la pressa del client.

La Universitat de Vic compta doncs amb un Servei de Traducció que cobreix totes les
llengües, fa traduccions jurades i també interpretació de conferències, i que no només dóna conti-
nuïtat a la llicenciatura de Traducció i Interpretació, perquè proporciona als nostres llicenciats una
possibilitat preferent d’introduir-se al món laboral real, sinó que també enforteix la connexió de la
Universitat amb el seu entorn empresarial més immediat.

La capacitat de resposta del Servei és excel·lent ja que de les trenta-cinc trucades dema-
nant informació o pressupost des del mes de gener fins al juny del 2002, només un 5 % no s’han
convertit en encàrrecs reals.

MONTSE VANCELLS i FLOTATS

Responsable del Servei de Traducció i Interpretació
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Serveis de suport a la docència i la recerca

Biblioteca

1. PRESENTACIÓ

L’any passat en aquesta mateixa presentació lamentàvem la pèrdua de qualitat literària
que havia patit la memòria de la biblioteca causada per la jubilació de qui fins aleshores l’havia re-
dactada, el professor Segimon Serrallonga. Aquest any el lament és molt més profund i compartit
amb tota la comunitat universitària. La seva mort ha convertit aquella petita pèrdua en una pèrdua
irreparable. Ens en queda, però, el record.

A la Biblioteca vàrem iniciar el curs 2001-02 amb un trasllat i tot l’enrenou que això
comporta. L’establiment de la Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació al campus
de la Torre dels Frares ha implicat, també, el trasllat de la biblioteca cap al mateix campus.

La nova ubicació ha permès d’apropar el Servei de Biblioteca a la comunitat d’usuaris de
l’Escola Politècnica Superior, que ja estava instal·lada en aquest campus. El traspàs de tot el fons
documental de la Politècnica a la biblioteca de la Torre dels Frares fins aleshores ubicat al campus
de Miramarges, ha suposat un alleujament, si més no momentani, dels problemes d’espai que pa-
teix aquesta unitat.

En resum, la biblioteca que estava situada al Palau Bojons i que donava servei a la Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i Documentació és ara al campus de la Torre dels Frares i dóna
servei a la mateixa Facultat i a l’Escola Politècnica Superior.

Durant el període acadèmic 2001-02 hem portat a terme algunes actuacions que esperem
que contribueixin a reforçar la presència de la biblioteca en l’àmbit de la Universitat i ens ajudin a
millorar el servei.

El curs que hem acabat ha anat, òbviament, lligat a la figura de Verdaguer i al seguit d’ho-
menatges i actes que se li han dedicat. La biblioteca hi ha contribuït amb la creació d’una pàgina
web on es recull informació biogràfica i bibliogràfica del poeta i informació referida a la celebració
de l’Any Verdaguer.

El projecte es va iniciar amb l’inventari i la catalogació dels documents del llegat Pallàs-
Amat, de temàtica verdagueriana, i se’n continua fent el manteniment amb l’actualització del re-
cull de premsa i de la bibliografia que va apareixent al llarg de l’any.

Aquest projecte ha obtingut el reconeixement de la Institució de les Lletres Catalanes que
n’ha subvencionat, en part, la realització. 

Destaquem, així mateix, els canvis introduïts en el Servei d’Adquisicions. Fins ara el ser-
vei centralitzava la recepció de comandes de documents destinats a la Biblioteca i feia el seguiment
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del pressupost, però no intervenia en la compra, la reclamació i la recepció del material. Ara el ser-
vei ha assumit la totalitat del procés, la qual cosa ens permet de fer un seguiment més directe i d’in-
formar amb precisió sobre l’estat de les comandes.

També durant aquest curs, amb la col·laboració del professorat i el vistiplau de la Comis-
sió Acadèmica, hem portat a terme el projecte de penjar els exàmens a la pàgina web. L’objectiu
d’aquesta actuació és facilitar la consulta d’aquests documents als estudiants. Els resultats, però, es
començaran a veure durant el curs vinent a mesura que creixi el nombre d’exàmens de cada assig-
natura consultables via web.

A la memòria de l’any passat informàvem que la biblioteca havia rebut un llegat impor-
tant: la biblioteca personal de la professora Mercè Torrents. Enguany hem iniciat el tractament
d’aquest fons per tal d’integrar-lo al nostre catàleg. En aquests moments s’han catalogat més de tres
quartes parts del total de documents que l’integren. Pensem que durant els primers mesos del pro-
per curs podrem acabar aquesta tasca.

La biblioteca ha participat en la comissió creada per impulsar la innovació tecnològica en
la docència, amb temes com la renovació de la Web, suport als ensenyaments semipresencials, etc.

Hem ampliat la col·laboració amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalun-
ya amb un nou conveni gràcies al qual participem en la Base de Dades de Sumaris Electrònics. La
nostra biblioteca hi aporta els sumaris d’una seixantena de revistes que rep habitualment. A canvi
els nostres usuaris es poden subscriure al servei d’alerta de la base de dades i rebre periòdicament, a
la seva adreça de correu electrònic, els sumaris de la revista o revistes que hagin triat. 

2. PERSONAL

En aquests moments les persones que treballen a la biblioteca 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 bib. alba.comasolivas@uvic.es
M. Dolors Comerma Roma Bibliotecària dolors.comerma@uvic.es
M. Àngels Pulido Medina Tècnica ofimàtica m.angels.pulido@uvic.es
Mireia Salgot Negre Bibliotecària mireia.salgot@uvic.es

David Tura Becari
Montse Sáez Becària
Mariona Vilarrasa Becària
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Biblioteca de la Torre dels Frares 

Gemma Mascaró Parramon Auxiliar de bib. gemma.mascaro@uvic.es
Mercè Montanyà Comelles Auxiliar de bib. merce.montanya@uvic.es

Cristina Domínguez Becària
Xavier Planàs Becari

Set persones de la biblioteca han assistit durant l’any a set cursets, dos dels quals organit-
zats per la UVic i la resta per altres entitats del nostre entorn 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 945 262 902 1.150 2.052

Torre dels Frares 524 178 320 212 532

Equipament informàtic

Seus PC’s d’ús intern PC’s d’ús públic Lectors CD-Rom Impressores

Miramarges 8 9 11 2

Torre dels Frares 3 3 3 1

Altres aparells i accessoris

Miramarges Torre dels Frares

Aparells de vídeo 1 3

Fotocopiadores 2 1
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Lectors de codi de barres 1 1

Lector microfitxes 1

Magnetitzadors/desmagnetitzadors 1 1

Monitor de TV 1 3

Portes detectores 1 1

4. ADQUISICIONS

Com a conseqüència dels canvis introduïts al Servei d’Aquisicions, ja comentats a la intro-
ducció, hem adaptat el programa NEKO a les necessitats del Servei d’Administració per tal de faci-
litar la gestió de la comptabilitat de les adquisicions i d’altres elements del pressupost.

Des del mes d’octubre de 2001 s’utilitza exclusivament el formulari electrònic per a totes
les sol·licituds d’adquisició de llibres, la qual cosa ha simplificat el tràmit tant als professors com al
servei d’adquisicions. 

L’experiència de remodelació del Servei ha estat positiva. L’índex de comandes satisfetes ha
estat del 83%.

Aquest any hi ha hagut més adquisicions per compra que no pas per donació, tot i que les
donacions continuen tenint un pes important en l’increment del fons.

Adquisicions per centres

Escola Universitària de
Ciències de la Salut

Facultat d’Educació

Fac. Ciències Humanes
Traducció i Documentació

BibliotecaEscola Politècnica Superior

Grups de Recerca

Facultat d’Empresa i
Comunicació

Escola d’Idiomes

Càtedra Unesco

365

275

712

289

525

235

95

19 Altres serveis

75

4
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Centres Compres Donacions Totals

Biblioteca 308 404 712

Facultat d’Empresa i Comunicació 249 116 365

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació 97 178 275

Escola Universitària de Ciències de la Salut 234 55 289

Facultat d’Educació 426 99 525

Escola Politècnica Superior 132 103 235

Escola d’Idiomes 95 - 95

Càtedra Unesco 19 - 19

Grups de Recerca 75 - 75

Altres Serveis 4 - 4

Totals 1.639 955 2.594

Adquisicions per tipologia de documents

Tipus de document Unitats

Llibres 2.389

Casset 35

CD-ROM 101

CD-AUDIO 4

Disquet 11

DVD 4

Mapa 3

Vídeo 47

Totals 2.594

Adquisicions de publicacions periòdiques

Per subscripció Per donació Total

Noves adquisicions 23 160 183

En curs de recepció 407 506 913

Exemplars ingressats 3.201 1.843 5.044
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5. FONS

Distribució del fons per tipus de document

Tipologia Totals

Llibres 44.507

Cassets 574

CD-ROM 543

Disquets 398

DVD 5

Mapes 234

Microformes 3

Vídeos 1.143

Totals 47.407

Publicacions periòdiques

Estat Totals

En procés d’adquisició 5

En curs de recepció 913

Tancades 514

Totals 1.432

6. SERVEIS

Usuaris

Usuaris Registrats Actius

Usuaris de la comunitat universitària 6.800 4.378

Usuaris externs 1.148 723

Totals 7.948 5.101



Afluència d’usuaris

Mes Usuaris Miramarges Usuaris Torre dels Frares*

Juliol-01 1.882 325

Agost-01 1.362

Setembre-01 5.912

Octubre-01 6.928

Novembre-01 11.938 2.626

Desembre-01 7.290 1.773

Gener-02 18.291 3.330

Febrer-02 13.628 3.154

Març-02 8.047 2.474

Abril-02 11.734 3.725

Maig-02 19.284 4.570

Juny-02 25.302 5.408

Total 131.598 25.785

*Els mesos d’agost, setembre i octubre la biblioteca va estar tancada per trasllat
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Préstecs Consultes al catàleg

Mes Préstecs 

Juliol/01 673

Agost/01 191

Setembre/01 920

Octubre/01 2.249

Novembre/01 3.084

Desembre/01 2.043

Gener/02 2.254

Febrer/02 2.017

Març/02 2.455

Abril/02 3.119

Maig/02 3.400

Juny/02 1.755

Totals 24.160
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Mes Consultes

Juliol/01 706

Agost/01 1.837

Setembre/01 3.330

Octubre/01 13.724

Novembre/01 13.839

Desembre/01 4.288

Gener/02 12.125

Febrer/02 5.492

Març/02 4.582

Abril/02 10.675

Maig/02 25.510

Juny/02 6.892

Totals 103.000

Préstecs



Servei d’Obtenció de Documents

Sol·licituds tramitades Llibres Articles Total de documents

Documents que hem demanat 73 149 222

Documents que ens han demanat 70 23 93

Total 315

Documents demanats distribuïts per centres

Centres Documents

Facultat d’Educació 113

Escola Universitària de Ciències de la Salut 8

Facultat d’Empresa i Comunicació 5

Escola Politècnica Superior 5

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació 2

Personal d’Administració i Serveis 2

Rectorat 18

Alumnes 3

Externs 12

Escola d’Idiomes 2

Grups de Recerca 52

Total 222
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Principals proveïdors

Centres Documents

Universitats catalanes 118

Universitats espanyoles 52

Universitats estrangeres 3

Altres biblioteques catalanes 19

Altres biblioteques espanyoles 2

Altres biblioteques estrangeres 0

British Library 28

Total 222

Evolució per cursos

Documents que hem demanat Curs 98-99 Curs 99-00 Curs 00-01 Curs 01-02

Llibres 38 72 107 73

Articles 168 168 182 149

Totals 206 240 289 222

Documents que ens han demanat

Llibres 20 49 57 70

Articles - 13 24 23

Totals 20 62 81 93
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Catalogació

A més de les noves adquisicions, aquest curs s’han catalogat els documents del fons Pallàs-
Amat i una part molt important del llegat Mercè Torrents, com ja hem dit a la introducció.

Documents catalogats durant el curs 2001-2002 : 4.149

Consulta de les col·leccions de publicacions periòdiques. Per centres

Biblioteca Miramarges

Centre Consultes Títols de revistes Títols més Consultes
consultats consultats per títol

EPS 102 50 1. Alimentación, equipos y tecnología 15
2. Alimentaria 13
3. Journal of Food Science 7
4. Cárnica 2000 6

EUCS 108 56 1. Revista española de Geriatría y... 7
2. Nursing 6
3. Revista Rol 6
4. Terapia Ocupacional 6

FCHTD 90 26 1. Revista de Catalunya 48
2. Time 3
3. Newsweek 2
4. National Geographic 2

FEC 170 45 1. Harvard Deusto Business 28
2. Partida Doble 4
3. Actualidad económica 3
4. SPIC: revista de turismo 3

FE 688 88 1. Cuadernos de Pedagogía 128
2. Guix 99
3. Perspectiva Escolar 87
4. Infància 66

EXTERNS 149 71 1. Cuadernos de Pedagogía 8
2. The economist 3
3. Enfermería científica 3
4. Guix 3

SERVEIS 55 13 1. El Temps 3
2. Applied Linguistics 1
3. ELT Journal 1
4. Harvard Business Review 1

Totals 1.362 349
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Biblioteca Torre dels Frares

Centre Consultes Títols de revistes Títols més Consultes
consultats consultats per títol

EPS 74 30 1. Alimentación, equipos y tecnología 14

2. Alimentaria 13

3. Journal of Food Science 8

4. Eurocarne 6

EUCS 4 3 1. Alimentación, equipos y tecnología 2

2. Yogur vivo 6

3. Grasas y aceites 6

FCHTD 81 30 1. Sendebar 20

2. Quaderns: revista de traducció 16

3. Time 11

4. Translator 7

FE 1 1 1. Item 1

EXTERNS 21 15 1. Alimentación, equipos y tecnología 3

2. Tecnología del agua 3

3. Eurocarne 2

4. Anaporc 2

SERVEIS 3 4 1. Alimentación, equipos y tecnología 1

2. Alimentaria 1

3. Novática 1

4. Water Science 1

Totals 184 83

Consulta per mesos

Mes Miramarges Torre dels Frares

Juliol-2001 93 4

Agost-2001 7 –

Setembre-2001 65 –

Octubre-2001 155 –

Novembre-2001 248 21

Desembre-2001 103 42

Gener-2002 96 30



Febrer-2002 58 11

Març-2002 138 10

Abril-2002 119 22

Maig-2002 179 31

Juny-2002 101 13

Totals 1.362 184

Reprografia

Al llarg del curs 2001/2002 s’han fet a la Biblioteca 300.206 fotocòpies.

Pàgina web

Aquest any hem hagut de modificar alguns apartats de la pàgina web d’acord amb els can-
vis que s’han produït a la biblioteca: canvi d’ubicació, d’horaris, etc. Per primera vegada s’hi poden
trobar els horaris i el calendari que regiran durant tot el curs a cada seu.

S’incorpora a la pàgina d’inici l’enllaç a la pàgina Verdaguer 2002. Això també obliga a fer
petits canvis en la distribució.

Afegim una pàgina a l’apartat d’Enllaços per matèries que conté recursos disponibles a la
xarxa d’interès per a la titulació de Publicitat i Relacions Públiques.

Les persones responsables del web de la biblioteca assisteixen a dos cursets organitzats pel
responsable del web de la universitat i dirigits als responsables del manteniment de pàgines web.

Actualment s’està treballant en la reorganització de l’apartat de revistes electròniques per
tal de donar-hi una estructura que en faciliti la localització i la consulta.

Formació d’usuaris

La formació d’usuaris és un dels reptes importants que ha d’assumir la biblioteca, ja que en
bona part en depèn l’aprofitament dels recursos de què disposem.

Sistemàticament, des de fa uns quants anys, organitzem sessions de presentació per als
alumnes nouvinguts. Aquest curs s’han repartit com segueix:

Escola Politècnica Superior 2 sessions
Escola Universitària de Ciències de la Salut 4 sessions
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació 3 sessions
Facultat d’Educació 3 sessions
Facultat d’Empresa i Comunicació 2 sessions
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A més d’aquestes sessions d’iniciació, mantenim l’oferta de fer sessions d’aprofundiment
amb un horari preestablert o bé a la carta, tant per a estudiants com per a professors. Durant el curs
cinc professors han assistit a sessions específiques sobre com fer cerques en bases de dades.

També hem fet dues sessions de presentació de la biblioteca per a un grup d’alumnes de
l’Institut Antoni Pous de Manlleu.

7. SERVEI DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA

El Servei ha atès un total de 103 consultes i ha continuat fent difusió selectiva d’informació
d’interès per als membres de la comunitat universitària sobre programes, actes, acords, lleis, etc.

Aquest curs s’ha incrementat el fons amb 60 documents. Els títols de publicacions periòdi-
ques rebuts han augmentat lleugerament, malgrat que cada vegada és més abundant la informació
comunitària que es pot trobar a internet i, a més, la consulta és més fàcil.

En aquesta línia, i aprofitant els recursos a la xarxa, durant aquest curs hem treballat en
l’ampliació i actualització de la pàgina web del Servei de Documentació Europea per tal que esde-
vingui una font d’informació actual.

Com a membres de l’Euro-xarxa de centres d’informació europea del Patronat Català Pro
Europa, hem anat rebent tota la documentació comunitària d’actualitat que s’edita. El mes de no-
vembre vam assistir a una Jornada, organitzada pel Patronat, sobre Punts d’Informació Europea i
informació comunitària.

Hem continuat la col·laboració iniciada el curs passat amb la Comissió de Recerca a l’hora
d’elaborar el Full d’informacions setmanal.

També, i per segon any consecutiu hem fet una sessió sobre Fonts d’Informació Jurídica: ti-
pologia i ús, sol·licitada pel professor de l’assignatura corresponent, a la qual han assistit els alum-
nes de 3r dels estudis d’Informació i Documentació de la FCHTD.

8. ALTRES ACTIVITATS

Entre els objectius de la biblioteca, a més de la prestació dels serveis que li són propis, hi ha
també el de col·laborar amb els centres, i més concretament amb el professorat, en totes aquelles
activitats a les quals puguem aportar els recursos de què disposem, ja siguin materials o bé profes-
sionals.

Així, la primera setmana de maig d’aquest any vam organitzar una exposició temàtica sobre
Cooperació, en col·laboració amb el professor Jacint Torrents, coincidint amb la celebració de la
Primera Festa de la Cooperació organitzada per la Universitat de Vic i la Xarxa Osonenca de Coo-
peració.

Per una altra banda, amb motiu de les Jornades d’Educació Infantil organitzades pel De-
partament d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació, vam fer una recull bibliogràfic amb els
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documents que es poden trobar a la biblioteca sobre el tema. Aquesta bibliografia es va incloure en
el llibre d’actes de les Jornades.

Anna Andreu, com a cap de la biblioteca, va assistir a la X Asamblea de Bibliotecas Univer-
sitarias Españolas celebrada a la Universidad de Valladolid els dies 29, 30 i 31 de maig.

Com ja és habitual, la biblioteca va acollir dues alumnes de la Diplomatura d’Informació i
Documentació que han volgut fer les pràctiques al nostre centre. 

ANNA ANDREU i MOLINA

Cap del Servei de Biblioteca
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SAV. Servei d’Audiovisuals

Aquest curs ha estat un dels més importants per al Servei d’Audiovisuals de la Universitat
de Vic. Després d’anys de reclamar la renovació del material tecnològic i l’ampliació d’espais per-
què l’equipament era insuficient per atendre la gran demanda que tenia el servei tant per part del
professorat, de la institució com sobretot dels estudiants dels diferents ensenyaments, finalment
aquest any ha estat una realitat.

Tant l’ampliació com la renovació del material han estat possibles per la incorporació de
la carrera de Publicitat i Relacions Públiques, ja que eren necessàries per a impartir les assignatures
de TV, ràdio i fotografia. D’aquesta manera, però, tota la comunitat universitària, n’ha sortit bene-
ficiada.

El SAV, doncs, ha passat a ocupar una part de la planta baixa del nou edifici F, en total son
uns 250m2 destinats a tasques ben diferenciades, el servei intern i el servei als estudiants amb equi-
paments preparats per a la docència.

EQUIPAMENTS

Servei Intern

A part dels despatxos del personal, aquest servei disposa dels següents espais:
— Arxiu videogràfic. Hi ha emmagatzemat tot l’arxiu videogràfic de la institució, màs-

ters de les videomemòries, de vídeos promocionals, didàctics, etc...
— Arxiu fotogràfic. Consta de dues parts, l’arxiu tradicional de fotos en paper i negatius i

l’arxiu digital. Tots dos sistemes estan configurats de manera que els centres i els serveis tenen el seu
apartat. El digital, a més, està totalment informatitzat.

— Sala de postproducció interna. És on es realitzen totes les produccions institucionals,
les videomemòries, vídeos promocionals i didàctics (amb equips de professors), gravacions d’àu-
dio, falques de ràdio, CD interactius, etc.

— Rack de copiatge i material de préstec. És on es fan tots els repicats d’àudio i vídeo i al
mateix temps hi ha i es gestiona el material de préstec: videocàmeres, gravadores d’àudio, bateries,
trespeus, etc.

— Magatzem i taller tècnic. Al magatzem hi ha dos tipus de material, material fungible,
com cintes de vídeo de diferents formats i duració, cintes d’àudio, CD, estoigs, caràtules..., i mate-
rial més gran com televisors, altaveus, micròfons, cablejat i accessoris. En el racó del taller tècnic és
on es reparen i es fa el manteniment dels audiovisuals de la Universitat.
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Servei als estudiants

—Locutori i control de so. Dos espais d’utilització conjunta però ben diferenciats i sepa-
rats. El primer és una sala insonoritzada i adaptada. Amb cinc micròfons, per a gravació de veus en
off, falques de ràdio i pràctiques de programes radiofònics. El segon disposa de la tecnologia ne-
cessària per portar a terme aquestes gravacions, amb diferents reproductors i gravadors d’àudio,
platines, plat de discs de vinil, CD, altaveus i taula de mescles.

— Cabina d’edició analògica. Està equipada per editar vídeos de la manera tradicional,
amb magnetoscopis de 8mm, VHS, betamax. MiniDV, amb monitors, tituladora i equip de so per
a sonoritzar.

— Dues cabines d’edició digital. Totes dues disposen d’una edició no-lineal completa, en
una hi ha el programa professional EDIT* i l’altra disposa de diferents programes d’edició més co-
mercials, totes dues amb programes d’efectes i titulació, grabadora de CD i magnetoscopis digitals
i analògics per a la gravació dels màsters.

— Plató. Un espai de 50m2 totalment equipat per a la gravació de vídeo i programes de
TV, amb il·luminació instal·lada sobre pantògrafs i rails mòbils, regulada mitjançant dimmers i una
taula de control. Una de les parets, de 10m, està preparada per a fer-hi chroma-key. Al mateix temps
hi ha diferents ciclorames amb cortines i pantalles. Pel que fa a la tecnologia, el plató està preparat
per a fer-hi realitzacions multicàmera: disposa de 4 càmeres DVCAM digitals, amb els trípodes
amb motorització de zoom i focus de càmera, amb monitors de 5», microfonia sense fils, monitors
de programa, alimentadors de càmera, etc.

— Control de realització. Està totalment equipat per a les realitzacions que es porten a
terme al plató. Taula de control de llums, taula mescladora i d’efectes de vídeo, chroma-key, moni-
tors de càmera i de programa, taula de mescles d’àudio, estacions receptores dels micròfons sense
fils, magnetoscopis, reproductor de CD, etc.

Fins aquí la descripció dels espais i la tecnologia. (Es poden trobar més detalls, marques i
característiques tècniques de cada aparell a la web del SAV). Tota aquesta renovació ha comportat
un volum de feina molt important ja que, abans de tots els canvis, hem realitzat tot el disseny del
nou SAV des del mateix Servei: espais, funcions, distribucions i fins i tot l’interiorisme i també el
disseny d’instal·lacions tècniques. Això ha suposat dedicar moltes hores d’aquest curs a aquesta tas-
ca. Malgrat tota aquesta feina –prou agradable– el SAV no ha deixat de funcionar amb normalitat
en les tasques que li són pròpies, atenció als estudiants, realitzacions de vídeos didàctics, institucio-
nals, fotografies, etc.

ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS

Per les sales d’edició i plató han passat 636 estudiants a realitzar produccions videogràfi-
ques, en rodatges, gravacions i edicions. La gràfica ens mostra els centres d’aquests estudiants.
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312 estudiants han fet servir material de préstec (càmeres, gravadores d’àudio...) En la
gràfica podem veure els centres de procedència.

Un dels treballs que cal destacar són els espots que els alumnes d’EUCS de l’assignatura
Educació per a la salut de 2n d’Infermeria, de la professora Montserrat Vall, van elaborar i presen-
tar als premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, on van guanyar el premi
Jaume Aiguader i Miró. Varen ser vuit espots de temàtiques d’educació per a la salut i de prevenció
en temes com l’alcoholèmia, la sida, els maltractaments infantils, la mala nutrició, els riscs en la
conducció, etc., i que es varen emetre per diferents cadenes de televisió local i comarcal.

Un altre treball d’estudiants que ja és tradicional de cada curs, és el que realitzen alumnes
de FCHTD en el marc de l’assignatura Tècniques d’expressió oral, de la professora Maica Bernal.
Enguany la producció és «Sense sexe», un programa sobre contes de Pere Calders, elaborat, inter-
pretat i realitzat per ells mateixos.

Tradicionalment els estudiants que utilitzen més el SAV són els de la Facultat d’Educació,
aquest any també ha estat així i s’hi han afegit els de la nova carrera de CAFE, que són els que han
editat més vídeos. (Produccions de gravacions esportives per alentir-ne les imatges i poder-les ana-
litzar). També cal destacar la gravació d’un CD de «Cançons d’Educació Infantil» amb els alumnes
de l’assignatura «Didàctica de la música», de la professora Eva Mayo. Amb l’ATEUV que porta la
professora Dolors Rusiñol vam gravar una sèrie de programes de ràdio. Els estudiants de Nutrició i
Dietètica d’EUCS, també han portat a terme les pràctiques de l’assignatura de «Publicitat i Nutri-
ció» al SAV, amb falques de ràdio i espots.

En l’apartat fotogràfic, aquest curs també ha estat important, perquè hem incorporat el
sistema digital de captació d’imatges, emmagatzematge i difusió de fotos. Disposem de dues càme-
res digitals per a la captació d’imatges: una Nikon i una Canon i un software per a arxivar, gravar en
CD i enviar les fotos per correu electrònic. L’arxiu fotogràfic s’ha incrementat amb 4592 fotos arxi-
vades de la següent manera:
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En l’apartat de realitzacions i produccions cal destacar les següents:
— Realització de la videomemòria i del vídeo promocional de la institució per al Saló de

l’Ensenyament.
— Gravacions i edicions d’àudio i passat a mp3, per a la FCHTD pels ensenyaments se-

mipresencials.
— Seguiment videogràfic de la instal·lació de les obres d’art del nou Museu Episcopal de

Vic per a Eumogràfic.
— Seguiment amb circuit tancat de TV de les conferències de les Aules de Gent Gran, de

la Sala Marià Vila d’Abadal a la sala Foyer del Sucre.
— Dues produccions videogràfiques per a l’EUCS, dels hospitals de Sant Jaume de Man-

lleu i de la Santa Creu de Vic.
— Edició del vídeo didàctic «Drogoaddicció i presó» per al Bisbat de Vic.
— Realització de dos videos didàctics de Fisioteràpia, un sobre «Mans i peus» i l’altre so-

bre «Kabat» amb els professors Sebastià Canamasses, Ricard Castro i Fina Danés.
— Fotografies de l’arxiu de cistells del Colomer amb el professor Jacint Torrents.
— Fotografies del llibre Vocabulari I, d’Eumo Editorial.

Finalment cal esmentar les persones que han treballat al Servei. Aquest curs s’ha incorpo-
rat com a tècnic Miquel Rierola, enginyer de telecomunicacions per la UVic. Les altres persones de
l’equip de treball han estat Laura Estrada, de l’EUCS, i Ricard Parra, de la FEC, com a becaris.
També ha col·laborat amb el SAV l’estudiant d’infermeria Anna Orbea. Lluís Salvans com a tècnic
i Josep Maria Roma com a tècnic i cap del Servei.

JOSEPMARIA ROMA
Cap del Servei d’Audiovisuals
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Aula d’Autoaprenentatge

FUNCIONAMENT

Horaris

L’horari de l’Aula ha estat de 36 hores setmanals durant tot el curs, repartides de la manera
següent: matins de 10 a 2, de dilluns a divendres, i tardes de 4 a 8, 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) Montse Corrius (anglès)
M. Carme Crivillés (anglès) Gemma Delgar (francès)
Anna Masferrer (alemany) M. Àngels Pinyana (anglès)
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.

Difusió

Per tal de donar a conèixer l’Aula, dins i fora de la UV, s’han dut a terme les activitats se-
güents:
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— 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

1r quadrimestre
— Sessions de treball dirigit de la metodologia del crèdit europeu amb estudiants de

Mestre de l’assignatura Aprofundiment en Llengua Catalana.

2n quadrimestre
— Sessions de treball dirigit de la metodologia del crèdit europeu amb estudiants de

Ciències Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses i Turisme de l’assignatura Tècniques
d’Expressió Oral i Escrita.

— Tutoria d’una hora setmanal de llengua catalana amb estudiants de Mestre de l’assig-
naturaNormativa de la Llengua Catalana.

—Tutoria d’una hora setmanal amb estudiants de Mestre de l’assignatura Taller d’Expres-
sió Oral i Escrita.

— Pràctiques de nivell inicial de català amb estudiants d’intercanvi del Diploma Europeu
de Gestió Internacional (DEGI) de la Facultat d’Empresa i Comunicació.

— Sessions de treball dirigit de la metodologia del crèdit europeu amb estudiants de
Ciències Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses de l’assignatura Anglès 3.

— Sessions de treball dirigit amb estudiants de Ciències Empresarials, Administració i
Direcció d’Empreses i Turisme de les assignatures Alemany 1 i Alemany 2.

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 VIII Tro-
bada de Centres d’Autoaprenentatge de Català, organitzada per la Direcció General de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya i el Port de Barcelona celebrada a Barcelona el dia 12
d’abril.

Així mateix, les professores Jordina Coromina i Àngels Piñana van visitar els centres d’au-
toaprenentatge de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Barcelona.
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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:

— 3 itineraris d’iniciació a l’alemany amb un total de 15 fitxes de fonètica, comprensió
oral i escrita i gramàtica.

— 10 fitxes de comprensió oral de nivell bàsic I.
— 2 fitxes d’expressió escrita de nivell bàsic II.
— 11 fitxes de vocabulari de nivell bàsic II.
— 1 fixa de comprensió oral de nivell bàsic II.

Adquisicions i donacions

— llibres de referència (gramàtiques, diccionaris,
etc.):
-català: 11 (6 adquisicions i 5 donacions)
-anglès: 3 adquisicions
-francès: 25 (11 adquisicions i 14 donacions)
-alemany: 21(11 adquisicions i 10 donacions)

— llibres de lectura graduada:
-català: 3 (2 adquisicions i 1 donació)
-anglès: 38 adquisicions
-francès: 18 (9 adquisicions i 9 donacions)

— cassets:
-francès: 8 (1 adquisició i 7 donacions)
-alemany: 2 (1 adquisició i 1 donació)

— vídeos:
-català: 8 (4 adquisicions i 4
donacions)
-francès: 4 (1 adquisició i 3 donacions)
-alemany: 5 (4 adquisicions i 1
donació)

— CD:
-francès:4 (2 adquisicions i 2
donacions)

— CD-roms:
-català: 20 (10 adquisicions i 10
donacions)
-francès: 4 (2 adquisicions i 2
donacions)
-alemany: 1 donació

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,
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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.

Assistències individuals

Oct. Nov. Des. Gen. Febr. Març Abril Maig Juny Total

Estudiants 65 65 21 45 62 44 60 70 33 465

Professors de la UVic 2 2 1 - 2 - 1 - - 8

Professionals de serveis - - - - - - - - - -

Centre de Normalització

Lingüística - 4 2 - - 1 - - 1 8

Externs 2 4 - 6 11 8 17 14 6 68

Total 69 75 24 51 75 53 78 84 40 549

Facultat d’Educació 20 16 6 9 8 12 14 3 17 105

EU Ciències de la Salut 21 29 4 17 11 4 2 28 9 125

Fac d’Empresa i Com. 11 6 7 14 36 17 23 12 5 131

E. Politècnica Superior 2 5 - 1 1 3 7 10 1 30

F. de C. Hum., Trad.i D 10 3 1 2 1 1 5 2 - 25

Escola d’Idiomes 2 6 1 7 15 7 6 8 8 60

Total 66 65 19 50 72 44 57 63 40 476

Català 22 20 10 9 10 9 18 7 14 119

Anglès 30 25 10 29 40 32 47 54 14 281

Francès 14 20 5 12 11 6 11 16 10 105

Alemany 4 8 1 2 14 6 3 3 2 43

Altres 2 - - - - - - 1 - 3

Total 72 73 26 52 75 53 79 81 40 551



Assistències en grup

Mes Català Anglès Francès Alemany

grups pers. grups pers. grups pers. grups pers.

Octubre 6 129 9 152 3 37 - -

Novembre 4 105 15 218 - - - -

Desembre 1 10 2 35 - - - -

Gener - - 2 18 1 12 1 10

Febrer 1 4 13 197 1 2 5 49

Març 5 40 21 338 3 6 - -

Abril 8 54 25 352 5 14 8 58

Maig 4 24 21 325 5 36 8 54

Juny - - - - 3 11 - -

Total 29 366 108 1635 21 118 22 171

Total de grups: 351
Total de persones: 2.290
Total d’assistències: 2.839

Tal com es pot veure en les taules de més amunt, el nombre d’assistències a l’Aula, un cop
sumades les individuals i les de grup, ha estat de 2.839. Aquesta xifra creiem que es pot considerar
molt satisfactòria, ja que representa un augment d’un 37.08% respecte del curs anterior.

En aquest sentit, creiem que la línia de treball que actualment es porta a terme, centrada
sobretot en la difusió de l’Aula dins de la pròpia universitat per mitjà de visites col·lectives, encami-
nades a donar-ne a conèixer el funcionament i les possibilitats, i a través d’assignatures que incor-
porin el treball a l’Aula en els seus programes, va donant els seus fruits. Així mateix, el canvi pe-
dagògic que representa la metodologia del Crèdit Europeu, el qual entre altres objectius es proposa
potenciar l’autonomia de l’aprenent —molt en la línia de la filosofia de fons de les Aules d’Autoa-
prenentatge— obre noves perspectives per a l’Aula.

Això no obstant, respondre a les noves necessitats educatives en la formació en llengües
demana necessàriament una adequació i un augment de les infraestructures actuals, tal com posa
en evidència el Projecte de millora de l’Aula d’Autoaprenentatge esmentat més amunt.

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. Al campus de la Torre dels Frares el coordinador de l’àrea d’informàtica és el
professor Jordi Serra, ajudat per Xavier Escalera. Cal agrair també, i molt especialment, la col·labo-
ració del professor Albert Baucells, director de la secció d’informàtica del SART. El responsable del
Servei és el professor Raymond 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 UVic, la xarxa local de Secretaria general, i la con-

nexió 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 telèfons, 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 s’ha continuat amb l’ampliació de la capacitat de diversos trams de la
xarxa. La connexió entre Miramarges i Torre dels Frares ha passat a ser un enllaç de Gigabit
(1000Mbps), al mateix temps que s’ha ampliat la xarxa de la Torre dels Frares per cobrir les noves
instal·lacions amb un esquelet central de Gigabit, que dóna suport a aplicacions multimèdia. Al
campus de Miramarges també s’han recablejat alguns trams de la xarxa, i es preveu que durant
aquest curs s’acabi el tronc central de comunicacions que comunicarà tots els edificis mitjançant
enllaços de fibra òptica de Gigabit.

Com ja s’ha anat fent els darrers anys, 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 ne-
cessaris per rebre i enviar missatges.

Durant aquest curs s’ha desenvolupat el Campus Virtual de la UVic com a eina de comu-
nicació entre estudiants, professors i tot el col·lectiu de la Universitat. Aquest Campus, que es posa
en funcionament per al curs que ara s’inicia, incorpora la gestió del correu personal, consulta de
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notes i expedients, comunicació amb els tutors, aules virtuals, fòrums, etc.
Continuant en l’àmbit de noves aplicacions, també s’ha desenvolupat una eina que per-

met consultar el catàleg de la biblioteca a través d’Internet, de manera que les consultes es realitzen
sobre les mateixes bases de dades del catàleg.

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. També s’han cedit les aules d’in-
formàtica per a uns cursos d’informàtica organitzats per l’Alberg Jaume Collell. També s’ha col·la-
borat amb el SART Informàtica en el desenvolupament d’algun dels projectes que ha dut a terme.

Per tal de potenciar les seves activitats, el Servei d’Informàtica ha estat reestructurat.
S’han creat quatre àrees: Microinformàtica, Desenvolupament de programari i sistemes, Web, i Su-
port a la docència virtual. El professor Richard Samson es va incorporar com a webmaster durant el
segon quadrimestre, i ha estat treballant tant en el disseny de la Web del Campus Virtual, com en
la nova Web de la UVic, que es posarà en funcionament durant el primer quadrimestre del proper
curs.

RAYMONDLAGONIGRO
Responsable del Servei d’Informàtica



Serveis d’Atenció a la Comunitat Universitària

Servei d’Estudiants i Esports

Durant el curs 2001-02 el Servei d’Estudiants i Esports ha dut a terme, com cada any, la se-
va tasca en diferents apartats:

BORSA D’HABITATGE

El Servei ha facilitat l’allotjament a tots els estudiants interessats ja sigui en residències, pi-
sos de lloguer, pisos compartits o habitacions en règim de dispesa.

Nombre aproximat d’estudiants que s’han adreçat al nostre Servei: 826.

Pisos oferts ........................................................168
Pisos llogats .......................................................142
Habitacions ofertes ..............................................20
Habitacions llogades ..............................................8
Ofertes per compartir pis ....................................103
Ofertes per compartir pis utilitzades .....................89

Total ofertes ......................................................291
Total ofertes utilitzades .....................................239

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 a 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 no són específiques d’una
carrera sinó que són molt genèriques i, per tant, tots els alumnes s’hi poden acollir.

Un total de 133 estudiants han utilitzat aquest Servei, repartits entre totes les carreres im-
partides de la Universitat.
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ALTRES ACTIVITATS

Activitats del Concurs de Sant Jordi, es van organitzar els següents concursos:
Concurs de poemes: 1r premi per a Marta Cerulla amb «Tros a tros». 2n premi per a Va-

nessa Amat amb «Trucades inesperades».
Concurs de poesia: 1r premi per a Vanessa Garcia amb «Existència».
En tots els concursos la participació va ser bona, hi va haver premis de dotació econòmica

i lots de llibres d’Eumo Editorial.

SERVEI D’ESPORTS

Com cada any, gràcies als 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
la ciutat.

Campionats de Catalunya Universitaris

Aquest any la Universitat de Vic ha participat en els següents esports d’equip: futbol sala
masculí i femení, bàsquet masculí, futbol i futbol 7 femení. En esports individuals hem participat
en tennis taula, tennis, atletisme, frontennis, esports d’hivern i taekwondo.

Hem organitzat també els següents campionats de Catalunya: Marató, Duatló i Hoquei
Patins.

Campionats d’Espanya Universitaris

— L’estudiant Ricard Serrano va representar la Universitat de Vic en el Campionat d’Es-
panya Universitari de Camp a Través celebrat a Santiago de Compostela el 17 de març.

— L’estudianta Anna Nòria va participar al Campionat d’Atletisme celebrat a Saragossa els
dies 10 i 11 de maig, on va obtenir les marques mínimes per participar en el salt de llargada i el tri-
ple salt.

— Per primera vegada en esports d’equip, l’equip de futbol sala femení es va classificar per
jugar les fases del Campionat d’Espanya celebrades a Barcelona del 8 a l’11 d’abril.

Medaller 2001-2002

—Campionats de Catalunya. Individuals: medalla d’argent en atletisme per a Laura Estra-
da en els 1.500 metres llisos, i d’or i de plata per a Anna Nòria en salt de llargada i triple salt feme-
ní, respectivament.

— En frontennis masculí, medalla d’or per a Enric Armengol i Ion Landa.
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—En taekwondo, medalla de plata per Antoni Merino en categoria de 58 a 62 kg.
— En esports d’hivern tres medalles d’argent, per a Dídac Batlló en les especialitats de sla-

lom, gegant i combinada masculí, i per a Anna Borràs medalla d’argent en bordercross femení.
— A destacar que Enric Armengol va ser elegit com a millor jugador dels Campionats de

Catalunya Universitaris de Forntennis 2002.
— En esports d’equip: medalles de plata en futbol 7 femení i en futbol sala femení. Meda-

lla d’or en els primers campionats de Catalunya d’hoquei patins celebrats a Reus.
— Campionats d’Espanya Universitaris 2002: medalla de plata per a Anna Nòria en salt de

llargada.
— Cal destacar la participació de Ricard Serrano als XII Campionats del Món Universita-

ris de Camp a Través, i l’obtenció de la medalla d’or en la classificació per equips d’aquesta especia-
litat celebrada el 6 i 7 d’abril a Santiago.

JOAQUIM LÓPEZDE ROCAFIGUERA

Responsable del Servei d’Estudiants i Esports
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Servei Mèdic d’Empresa

Durant el curs 2001-2002 el Servei Mèdic d’Empresa ha atès un total de 274 consultes.
— Professors: 133
— Estudiants: 72
— Professionals d’altres serveis: 69

La distribució d’aquestes consultes ha estat:
—Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 79
—Durant l’horari d’infermeria: 73
— Fora de l’horari de consultori: 122

Com cada any s’ha portat a terme la campanya de vacunació antigripal. S’han vacunat 41
persones.

També s’ha administrat la tercera dosi de vacuna antitetànica a 12 estudiants d’infermeria.
Aquest any s’ha posposat la programació de les revisions mèdiques per a més endavant

(d’acord amb la Mútua ASEPEYO) per tal d’adaptar-les als requeriments de la normativa actual.

MIQUEL YLLA i BORÉ

M. CARME RAURELL i COSTA

Responsables del Consultori Mèdic

Atenció Psicopedagògica als Estudiants

Durant el mes de febrer del curs 2001-02 es va posar en funcionament la Consulta
d’Atenció Psicopedagògica adreçada a tots els estudiants de la Universitat de Vic.

Aquest espai té com a finalitat donar suport individualitzat als estudiants que presenten
algun tipus de dificultat d’adaptació o d’aprenentatge durant el període de formació, així com in-
formar sobre els serveis comunitaris disponibles.

Des del seu inici s’han atès 32 consultes dins l’horari establert i s’han visitat diversos cen-
tres comunitaris de la ciutat per tal de facilitar la coordinació amb els centres.

JOSEP SANTACREU i TANYÀ

Responsable d’Atenció Psicopedagògica



Serveis Administratius i de Rectorat

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 UVic satisfer de manera efectiva les necessitats dels estudiants. Impulsa la cre-
ació, 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).

SERVEI D’INFORMACIÓDEMÀRQUETING

Durant el curs 2001/02 s’han realitzat els següents estudis per tenir un millor coneixe-
ment de l’entorn universitari i de les tendències i necessitats dels alumnes potencials:

1. Anàlisi de les noves carreres.
2. Anàlisi dels resultats de preinscripció universitària i matriculació.
3. Observatori continu de percepcions, gustos i preferències dels alumnes potencials.
4. Aplicació del pla de màrqueting de la UVic per al disseny del pla operatiu del 2001-02.

ACCIONS PORTADES A TERME PER L’ÀREADEMÀRQUETING I COMUNICACIÓDURANT EL CURS 2001/02

Visites

Visites a Instituts. Sessions informatives a estudiants de 2n i 1r de batxillerat a càrrec de
un professor i un estudiant de la UVic. El professor fa un plantejament genèric, motivant els alum-
nes a continuar amb els seus estudis a la universitat, i parla dels trets diferencials de la UVic. Segui-
dament l’estudiant explica la seva experiència personal, tant de la Universitat com de la ciutat de
Vic, del fet de la independència que s’assoleix i la convivència amb altres estudiants. Aquest discurs
aconsegueix interessar els alumnes de batxillerat, i els apropa a la realitat de la UVic.

Finalment, se’ls lliuren fulletons informatius de les diferents carreres de la Universitat de
Vic, i els alumnes interessats poden omplir una fitxa per sol·licitar mes informació de la carrera o
carreres del seu interès. Recollim així una valuosa base de dades.

Volem destacar que 13 dels centres visitats van ser a l’Illa de Mallorca.
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Fires

La UVic durant el curs 2001/02 ha assistit a les següents fires: Saló de l’ensenyament del
Vallès, Saló de l’ensenyament de Valls, «Muestra de formación profesional» de Santa Cruz de Tene-
rife i el Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

Durant la celebració de les diferents fires i salons es van recollir prop d’un miler de sol·li-
cituds d’informació.

Es va comunicar a través de la premsa local (la Marxa i el 9 Nou) l’edició del Saló de l’En-
senyament de Barcelona. També vam aparèixer a la Guia d’Expositors d’aquesta fira.

Jornada de Portes Obertes

23 de març. Coincidint amb el Mercat del Ram
27 d’abril. Just després del Saló de l’Ensenyament.
Les JPO van ser convocades prèviament a través d’anuncis en
premsa (Publicació especial del Mercat del Ram, el 9 Nou),
full volant repartit a la ciutat de Vic, bustiades a la comarca
d’Osona, a través de la xarxa comercial de Caixa de Manlleu i
d’una falca de radio (Catalunya Ràdio).
Durant les dues jornades de portes obertes es van fer visites
guiades per les instal·lacions dels dos campus de la UVic i les
habituals sessions informatives a 586 persones procedents de
les següents comarques: Alt Empordà, Anoia, Bages, Baix Em-
pordà, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà,

Visites realitzades durant el curs 2001/2002 162

N. de centres visitats 148

N. de sol·licituds d’informació (fitxes) 3.377

N. d’alumnes contactats en les visites 4.860

3.377

1.664

3.000 4.000
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Cerdanya, Gironès, Maresme, Osona, Pla de l’Estany, Ripollès, Segrià, Selva, Tarragonès, Vallès
Oriental i Occidental i de Mallorca.

Redacció i nova edició d’un fulletó d’informació general

Durant el curs 2001/02 s'ha elaborat una nova edició del fulletó d'informació general tri-
lingüe quel recull tota la informació dels serveis que ofereix la UVic.
Màrqueting directe

S’inclouen aquí totes aquelles accions de comunicació postal que es van realitzar utilit-
zant les bases de dades recollides en visites, fires, etc.

1. Invitació a la Jornada de Portes Obertes: consistia en una val bescanviable per un bitllet
d'anada i tornada a Vic amb Renfe Rodalies, Renfe Regionals, autocars Pous i Teisa (Eix Bus) o per
13 litres de gasolina o 16 de gas-oil a la gasolinera Repsol YPF de Vic (Movil SA) o per un dinar al
restaurant Sobrevia.

2. Enviament d’informació amb els nous fulletons d’informació general, noves carreres,
fulletons específics de les facultats i escoles i comunicat de baixada de preus.

3. Enviament del CD «Ànims», enviat just abans dels exàmens de selectivitat. Contenia
una visita virtual pel campus de la UVic i la guia de l’estudiant completa, i un missatge d’encoratja-
ment.

4. Enviament de 7.000 desplegables «Imagina» amb una imatge aèria de la ciutat de Vic i
els diferencials de cadascun dels cinc centres i les relacions internacionals de la UVic.

Publicitat Corporativa

Premsa:
1. Campanya de premsa comarcal (LaMarxa i el 9 Nou): anunci «Què vols ser ara que ets gran?»,
pàgina color. Genèric.

2. Campanya premsa comarcal (La Marxa i el 9 Nou): anunci «Les Bones notícies de la UVic»,
faldó color. Diferencials de la UVic.

3. Campanya publicació Catàleg del Mercat del Ram (ImpeVic): anunci «Jornada de Portes
Obertes», pàgina color. Invitació JPO.

4. Campanya de premsa comarcal (LaMarxa, el 9 Nou): anunci «Jornada de Portes Obertes», ro-
bapàgines color. Invitació JPO.

5. Encartament desplegable La Vanguardia, diumenge 5 de maig: Diferencials de la UVic i vista
aèria de la ciutat i cupó de sol·licitud d’informació. Color. Format din A1.Posicionament.

6. Campanya premsa gran tiratge (La Vanguardia i El Periódico): anunci «A Oxford també hi ha
boira».Mitja pàgina color. Genèric.
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Ràdio:
1. Falca «Jornada de Portes Obertes»:
Catalunya Radio, 3 setmanes, 3 talls matinals.

2. Falca «Tens el fill als EUA?»:
Catalunya Ràdio, 3 setmanes, 3 talls matinals.

Tanca Publicitària 8x3. «A Oxford també hi ha
boira». Carretera C-17.

Màrqueting telefònic

Es van realitzar 3.433 trucades telefòniques als estudiants de 2 de batxillerat per tancar el
diàleg iniciat amb les visites o diferents fires i enviaments postals. En la trucada els vam oferir a aju-
dar-los en temes de preinscripció universitària i animant-los pels exàmens de selectivitat que esta-
ven a punt de realitzar.

Resposta a sol·licituds d’informació via postal o correu electrònic

Es va donar resposta a 647 sol·licituds d’informació d’estudiants de tot l’Estat espanyol
que ens van arribar via telefònica, via postal o correu electrònic.



Campanyes específiques

1. Escola d’Idiomes
Campanya de captació d’alumnes per al nou curs 2002/03.. Consisteix en:
— Bustiatge a les comarques d’Osona, Ripollès i Vallès Oriental. «Una Escola d’Idiomes

amb piscina»
—Anunci faldó color premsa comarcal (La Marxa i el 9 Nou), «Una Escola d’Idiomes amb

piscina»
—Ràdio Manlleu i Ràdio Roda: 2 setmanes, 3 talls diaris. «No cal ser universitari per apren-

dre idiomes»
—Màrqueting directe a empreses d’Osona. Quadríptic desplegable «La Solució».
—Díptic per a estudiants de la UVic.

2. Tríptic específic per la llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses semipresencial .
3. Es va donar suport a totes les accions de comunicació específiques de cadascuna de les facul-
tats i escoles de la UVic.

Pàgines Web

Durant el curs 2001-02 s’ha iniciat la reestructuració de la pàgina web de la UVic amb
l’objectiu d’optimitzar-ne la gestió i aconseguir més operativitat i simplicitat. Aquesta reestructu-
ració s’està portant a terme entre el Sr. Richard Samson, responsable de la direcció del projecte, el
Sr. Raymond Lagonigro, responsable del suport tècnic, Eumogràfic, responsable de l’assessora-
ment gràfic, i l’Àrea de Màrqueting, responsable de l’assessorament operatiu.

MEMBRES DE L’ÀREADEMÀRQUETING I COMUNICACIÓ

Josep Comas, director
Mercè Rocafiguera, cap de premsa
Miquel Tuneu, responsable de Publicacions Institucionals
Santi Hausmann, coordinador de publicitat, e-màrqueting
Mari Zurita, coordinació tècnica
Carles Garriga, tècnic de màrqueting
Meritxell Ferrer, comunicació executiva
Adrià Massaguer, comunicació executiva
Lídia Baselga, comunicació executiva

JOSEP COMAS i MARTÍNEZ

Director de Màrqueting i Comunicació
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Comunicació institucional i Servei de publicacions

A partir del dia 21 de juny del 2002, amb l’arribada del nou rector i el seu equip rectoral,
es reestructura la secretaria del rector per convertir-se en el Gabinet de Rectorat. El Gabinet passa a
ser responsabilitat de Mercè Rocafiguera, fins ara secretària del rector i cap de premsa, amb la
col·laboració de Miquel Tuneu, responsable del Servei de Publicacions. Aquest Gabinet és el que
s’encarrega de gestionar a nivell comunicatiu i organitzatiu totes les accions que es generen des del
rectorat i que han de ser comunicades tant internament com externa. També s’encarrega de planifi-
car i gestionar la presència institucional de la Universitat de Vic en actes i esdeveniments que s’or-
ganitzen.

LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

Les tasques de comunicació institucional es basen en la gestió de les relacions que ha de
mantenir la Universitat de Vic amb els mitjans de comunicació. Es tracta de difondre les informa-
cions que es generen des del rectorat i de tota la comunitat universitària per tal que tinguin el mà-
xim de difusió entre la societat i procurant que la Universitat de Vic tingui presència constant en
els mitjans. També pertany a aquesta àrea la comunicació interna, per tal que la comunitat univer-
sitària estigui sempre al dia de les novetats que es generen des dels òrgans de govern. És també res-
ponsabilitat del Gabinet de Rectorat el manteniment de la Web, pel que fà a pàgines institucionals,
agenda i novetats.

Durant el curs passat es varen difondre als mitjans de comunicació un total de 61 notí-
cies, es van convocar 20 rodes de premsa, es passaren 5 comunicats institucionals i es van publicitar
17 conferències i actes.

Repassant l’hemeroteca hi ha hagut tres fets que han tingut un ressò mediàtic de gran
transcendència tant a nivell local com nacional. En primer lloc, el 3r Simposi sobre l’ensenyament del
català a no catalanoparlants; després el relleu del rector, i en el tercer lloc la commemoració dels 25
anys de l’Escola de Mestres, amb la inauguració dels actes a càrrec del president de la Generalitat i
l’espectacle Veles e Vents a la plaça Major.

SECRETARIA DE RECTORAT I PROTOCOL

Des del Gabinet de Rectorat s’han organitzat diversos actes protocol·laris de transcendèn-
cia. Els més destactas són, la investidura com a doctor Honoris Causa del P. Miquel Batllori per
part de les universitats catalanes a la Basílica de Santa Maria del Mar (27 d’abril de 2002); l’acte
d’inauguració del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants, que comptà amb la
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presència de tres consellers de la Generalitat i un del Govern de les Illes Balears (4 de setembre de
2002); l’acte d’inauguració de l’edifici Torre dels Frares, amb la presència del conseller en cap Artur
Mas (10 de gener de 2002) i la inauguració dels actes de commemoració dels 25 anys d’estudis su-
periors a Vic, que comptà amb la presència del M. Hble. Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat
de Catalunya (3 de maig de 2002).

SERVEI DE PUBLICACIONS INSTITUCIONALS

El Servei de Publicacions, que s’ocupa de l’edició, en qualsevol format, dels llibres, revis-
tes, guies i catàlegs no venals, i del material promocional, ha continuat la tasca de redacció i edició
de les revistes Campus, Laamoral, Miramarges –especial 25 anys de l’Escola de Mestres de Vic– i de
totes les edicions referides a aquest aniversari. Ha coordinat l’edició de la Memòria de la UVic en
català i en castellà; de la memòria del Sistema Universitari de Catalunya; del Llibre de l’Estudiant;
de les Guies de l’Estudiant de cada ensenyament, etc. S’ha ocupat de l’edició electrònica d’aquestes
publicacions i del manteniment de l’Agenda al Web UVic. Ha col·laborat amb l’Àrea de Màrque-
ting i Comunicació en l’organització del Saló de l’Ensenyament i en l’edició dels fulletons de les
carreres i serveis de la UVic. En general, el Servei de Publicacions és present en els diversos esdevi-
ments que, durant el curs, requereixen coordinació de textos i d’edicions. Amb la incorporació del
nou equip de rectoral, ha quedat integrat en el Gabinet de Rectorat.

MERCÈDE ROCAFIGUERA

Cap del Gabinet de Rectorat

MIQUEL TUNEU

Cap del Servei de Publicacions
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Empreses vinculades

Eumo Editorial

PRESENTACIÓ

El fet més destacable del curs acadèmic 2001-2002 per a Eumo Editorial ha estat el tras-
llat a la primera planta de la Casa Bojons, al centre històric de la ciutat de Vic. Amb aquest trasllat
hem triplicat l’espai de què disposàvem a la «caseta» del campus de Miramarges, la qual cosa ens
permet a tots de treballar amb més comoditat, disposar d’espais per als autors i els col·laboradors
més habituals i disposar també d’una sala d’exposició permanent amb tots els llibres publicats al
llarg d’aquests vint-i-tres anys. La festa d’inauguració dels locals, celebrada a començament de
maig, va servir per retrobar-nos amb autors i col·laboradors i per fer un petit reconeixement a al-
guns dels professors de la Universitat de Vic que habitualment col·laboren amb l’Editorial.

En aquest resum del curs passat també ens hem de referir d’una manera especial a la mort
de Segimon Serrallonga. La seva aportació a l’Editorial la va resumir molt bé Ricard Torrents a la
presentació del número deMiramarges editat amb motiu de la seva jubilació pel desembre de 2000:
«A més de dirigir-ne col·leccions, que vol dir triar títols, revisar originals, corregir traduccions, dia-
logar amb autors, escriure textos representatius, hi ha tingut la responsabilitat d’establir el model
de llengua». Per a tots els que vam tenir l’oportunitat de treballar al seu costat, en Segimon va ser
un gran mestre: ens va acollir amb afecte, ens va aconsellar amb saviesa i, sobretot, ens va ensenyar
a treballar amb rigor al servei de la cultura d’un poble i d’un país. Serveixin aquestes ratlles de re-
cord i agraïment per tot el que n’hem rebut!

A les pàgines que segueixen podreu comprovar que durant aquest curs, les col·leccions
d’Eumo Editorial s’han anat ampliant amb nous títols.

La commemoració del centenari de la mort de Jacint Verdaguer s’ha traduït en la publica-
ció d’un nou volum de l’Obra Completa, Pàtria, a cura de Ramon Pinyol i Torrents, del llibre de
divulgació de la vida i l’obra del poeta, Verdaguer, l’home que creava mons, de M. Carme Bernal i
Carme Rubio, i, finalment, en una nova edició, amb format de butxaca i amb dades actualitzades,
de Verdaguer. Un poeta per a un poble, de Ricard Torrents.

Eumo Editorial també ha procurat adaptar-se, en la mesura de les seves possibilitats, als
canvis sobtats que ha implicat el famós Decreto de Humanidades en els currículums de l’Educació
Secundària. Eusebi Coromina, Teresa Puntí, Josep Fornols, Assumpta Fargas i Francesc Codina es-
tan elaborant els materials de l’àrea de Llengua i, a final de curs, ha sortit publicat el primer llibre,
Llengua i comunicació 1. El projecte s’anirà completant al llarg dels pròxims cursos.

Per acabar, volem destacar que durant aquest curs s’ha consolidat l’equip de promotors de
Promoedu, l’empresa que promociona i distribueix els llibres escolars des del juny de 2001. El fet
que Eumo Editorial formi part de l’accionariat d’aquesta empresa ens permet tenir informació
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puntual i detallada de les vendes, els clients, les necessitats..., la qual cosa ha de servir també per
treballar amb més seguretat i millors coneixements dins del mercat altament competitiu en què ens
movem.

El final de curs ha coincidit amb un cert pessimisme en el sector editorial: la sobrepro-
ducció de llibres, la disminució de vendes, les crisis de diferents països d’Amèrica Llatina, les cons-
tants absorcions de petites editorials per part de grans grups... en són la causa. Des d’Eumo Edito-
rial, però, enfoquem el nou curs amb un munt de projectes i amb optimisme!

MONTSERRAT AYATS i CARLOTA TORRENTS
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LLIBRES PUBLICATS D’OCTUBREDE 2001 A SETEMBREDE 2002

Col·lecció BIBLIOTECAUNIVERSITÀRIA. SÈRIE HISTÒRIA
Rebel·lions, bananes i volcans. Abril de 2002

Col·lecció BIBLIOTECAUNIVERSITÀRIA. SÈRIE HISTÒRIA DE LA LLENGUA
Fabra abans de Fabra. Correspondència amb J. Casas Carbó. Setembre de 2002

Col·lecció BIBLIOTECAUNIVERSITÀRIA. SÈRIE PENSAMENTCONTEMPORANI

Filosofia primera, avui, i ètica del discurs.Desembre de 2001

Col·lecció BIBLIOTECADE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària.Març de 2002

Col·lecció CALAIX DE VERSOS
Nadals i nadales.Novembre de 2001
T’estimo.Març de 2002

Col·lecció CAPSA DE PANDORA
Gèneres i identitats sexuals. Setembre de 2002

Col·lecció CLÀSSICS DE LA CIÈNCIA
Discurs sobre els cataclismes del globus terraqüi i sobre els canvisque han produït en el regne animal.
Març de 2002

COTA ZERO. REVISTA D’ARQUEOLOGIA I CIÈNCIA

Cota Zero 16.Desembre de 2001

Col·lecció DICCIONARIS D’ESPECIALITAT
El llibre manuscrit. Febrer de 2002

Col·lecció DIDÀCTIQUES I COMPLEMENTS

Educació socioemocional a primària.Octubre de 2001

Col·lecció EN PAU I LA LAIA

Anem al dentista.Novembre de 2001
El partit de futbol.Novembre de 2001
L’accident de la iaia Mercè.Novembre de 2001
Ens divertim fent teatre. Abril de 2002



270 Empreses vinculades

Fem de cangurs. Abril de 2002
I, les deixalles, què? Abril de 2002

Revista ESTUDIS D’HISTÒRIA AGRÀRIA
Estudis d’Història Agrària. 14. Febrer de 2002

Col·lecció INTERSECCIONS
Educació i experiència estètica.Març de 2002
Noves raons de la universitat.Maig de 2002

Col·lecció JACINT VERDAGUER. OBRA COMPLETA

Pàtria.Maig de 2002

Col·lecció JARDINS DE SAMARCANDA

La mel.Maig de 2002
Oscil·latori.Maig de 2002

Col·lecció JAUME CARESMAR

Precauciones contra alborotos, motines i rebeliones en la plaza de Barcelona. Abril de 2002

Col·lecció LLIBRES PER A L’ALUMNE

Vocabulari 1. Llibreta autocorrectiva. Febrer de 2002
Vocabulari 2. Llibreta autocorrectiva. Febrer de 2002
Llengua i comunicació 1. Juliol de 2002

Col·lecció NARRATIVES 0
Aiaiaiaizzzzzzbummmm. Setembre de 2002

Col·lecció OBRES GENERALS
La tòfona: de la terra a la cuina.Desembre de 2001
Jacint Verdaguer, l’home que creava mons. Juny de 2002
Verdaguer. Un poeta per a un poble. Edició de butxaca. Setembre de 2002

Col·lecció PROJECTE SOLARIS
Hello, Dolly! Febrer de 2002

REDUCCIONS. REVISTA DE POESIA

Reduccions 75. Juny de 2002



Col·lecció REFERÈNCIES
La Revolució de 1820 i el Trienni liberal a Catalunya.Novembre de 2001
Nosaltres, els comunistes catalans.Novembre de 2001
Els polítics en temps de revolució. Abril de 2002

Revista ESTUDIS D’HISTÒRIA AGRÀRIA
Estudis d’Història Agrària, 14. Febrer de 2002

Col·lecció TEXTOS PEDAGÒGICS
Articles pedagògics. Juny de 2002

EUMO/EDICIONS DEL BULLENT

Anem al dentista.Novembre de 2001
El partit de futbol.Novembre de 2001
L’accident de la iaia Mercè.Novembre de 2001
Ens divertim fent teatre. Abril de 2002
Fem de cangurs. Abril de 2002
I, les deixalles, què? Abril de 2002

EUMO/OCTAEDRO

El trabajo de investigación. Setembre de 2002
Cómo presentar tesis y trabajos de investigación. Setembre de 2002
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Eumogràfic

PRESENTACIÓ

En la memòria d’enguany voldria destacar els treballs realitzats per a tres grans empreses
que ens han confiat la seva imatge corporativa o l’edició de materials, es tracta de Fira de Barcelona,
per a la qual s’han elaborat dos manuals d’identitat gràfica, d’Hoteles Hesperia, per als quals hem
realitzat el manual corporatiu de senyalètica i del Grupo Planeta, per al qual s’ha fet l’edició Liber
2002. Així mateix, dintre de l’any Verdaguer hem confeccionat la marca identificativa de per a to-
tes les activitats sobre Verdaguer de la Generalitat de Catalunya i la marca Verdaguer 2002 per a les
activitats verdaguerianes dels ajuntaments de Folgueroles i de Barcelona, basades sobretot en l’ex-
posició itinerant «Desencís d’un paisatge. Poesia i natura a través de Verdaguer». Un altre fet desta-
cat ha estat el disseny del nostre propi web, una presentació d’empresa i catàleg que ens identifica i
dóna a conèixer àmpliament el nostre treball.

En l’apartat de premis, destacar les set nominacions de treballs d’Eumogràfic als Premis
LAUS d’enguany, quatre en l’apartat de Gràfica i tres en l’apartat de Gràfica i Comunicació Muni-
cipal. Aquests treballs passen a formar part d’una exposició itinerant per tot l’Estat espanyol i del
catàleg anual dels Premis Laus. També es presenten als premis de l’Art Directors Club Europe. The
Best of European Design and Advertising.

Dels treballs per a la Universitat de Vic, mencionar el disseny de la medalla, realitzada pel
joier Jordi Sala, que es va lliurar al P. Miquel Batllori amb motiu del seu nomenament com a Doc-
tor Honoris Causa. En un altre àmbit, mencionar el disseny de l’estand del Saló de l’Ensenyament
en col·laboració amb l’Àrea de Màrqueting.

ANTONGRANERO
Director d’Eumogràfic
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PUBLICACIONS

Dinamització de l’oferta a Vic i Osona. Benestar Social. Ajuntament de Vic.
Sant Pere de Casserres d’Antoni Pladevall. Caixa de Manlleu.
Por i Esperança. Enric Lòpez Ruestes. Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès.
H. 10. Els nombres i les coses. Eumo Editorial/H. Associació per a les Arts Contemporànies.
25 anys del jaciment de l’Esquerda. Fundació Privada l’Esquerda.
CatàlegMalas Formas. Txomin Badiola, 1990-2002. MACBA.
Catàleg La rasa dels Molins.Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Delegació del Bages.
Catàleg Algunes escultures públiques. Andreu Alfaro. IMAC de Vic.
Catàleg Rodalies. Un Itinerari transversal.Diversos Ajuntaments.
Catàleg La literatura infantil a Catalunya. 1866-1939.

PUBLICACIONS PER A LA UVIC

Llibre de l’estudiant 2001-02
Memòria 2000/01.
Campus. Revista de la UVic
Laamoral. Revista dels estudiants de la UVic
Informatiu. Revista informativa del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants.

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. Portades de la revista. Ciss/Praxis.

IMATGE CORPORATIVA

Crèdit Suisse. FundaciónWinterthur.
Jimenez de Parga. Abogados.
Any Verdaguer. Generalitat de Catalunya.
Verdaguer 2002. Folgueroles-Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona.
25 anys de l’Escola de Mestres d’Osona per a la Universitat de Vic
Osona Turisme. Consorci de Turisme d’Osona.
Colors i Estructures.
Cacao&Tabaco. Escuela Latinoamericana y del Caribe de Chocolatería.
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AJUNTAMENTDE LLEIDA

Cartell, fulletons, invitació i anuncis premsa del «4t Encontre de Creadors».
Catàleg de Marina Nuñez.
Catàleg de Javier Codesal.
Edició Impasse 3.
Edició La modernitat inacabada.
Catàleg de la 3a Biennal d’Art Leandre Cristòfol 2001.

FIRA DE BARCELONA

Manual d’identitat gràfica. Fira de Barcelona.
Manual d’identitat gràfica. Fira de Barcelona. Salones.
Edició La economía por sectores.
Revistes: FiraNews / Fira i Ciutat.

WINTERTHUR

Revistes:Win Empresa / Win Magazine / Instantàneas / News / News Letter
Edicions dels «Premios Mecenazgo».
Fulletó per a la fira d’art «Arco 2001», a Madrid, per a la FundaciónWinterthur.
Desenvolupament de diferents productes per a la campanya publicitària Winterthur Hogar.
Felicitació de Nadal

HOTELES HESPERIA

Manual Corporatiu de Senyalètica.
Fulletons promocionals dels Hoteles Hesperia.
Elaboració de plànols dels diferents hotels per a la Web.

GRUPO PLANETA

Lot nadalenc
Diversos fulletons de la campanya de presentació de la pel·lícula El señor de los Anillos.
Edició Liber 2002.

FUNDACIÓ «LA CAIXA»

Sèrie de postals del cicle de poesiaUn pas a dos per al Centre Cultural de Vic
Cartell, invitació, fulletó i banderoles de l’exposició itinerant de l’artista Rufino Tamayo
Cartell, invitació, fulletó i venecianes de l’exposició itinerant de l’artista Christo.
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Universitat de Vic
ECA. Informe Anual 2000
Fira de Barcelona

INTERIORISME

X Saló de l’Ensenyament (Barcelona). Estand de la Universitat de Vic.
Disseny gràfic i expositiu i producció de l’exposició itinerant «Desencís d’un paisatge. Poesia i na-

tura a través de Verdaguer». Ajuntament de Barcelona-Ajuntament de Folgueroles.
Exposició itinerant de la «2a Biennal d’Arquitectura de les Comarques Centrals». Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya. Delegació d’Osona.
Exposició «Dones maltractades» del fotògraf KimManresa. Ajuntament de Manlleu.
Exposició «La literatura infantil a Catalunya. 1866-1939». Universitat de Vic.

SENYALÈTICA

Grafisme i plafons del Museu del Pastor de Castellar de N’Hug. Diputació de Barcelona.
Tòtem i banderoles per a l’exposició «Desencís d’un paisatge. Poesia i natura a través de Verda-

guer». CAM-Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Retolació de la seu central i diversos hotels. Hoteles Hesperia.

MULTIMÈDIA

Espot televisiu per a Evelí Adam.
Vídeo i CD per a l’exposició «Desencís d’un paisatge. Poesia i natura a través de Verdaguer». Ajun-

tament de Barcelona-Ajuntament de Folgueroles.
CD de premsa. Any 2000. Winterthur.
Web de la Joieria Maria Emma (Barcelona).
Web «Rodalies. Un itinerari transversal». Diversos ajuntaments.
Web Eumogràfic.

ALTRES

Cartells i fulletons de Cine Club Vic. IMAC.
Cartells i fulletons de 6a Mostra de Cinema Documental. IMAC.
Sèrie de 14 fulletons per a les Jornades Empresarials. Gavara, Bech i Rovira, SA.
Calendari anual per a l’Ajuntament de Vic. Benestar Social.
Cartell de la 3a Biennal d’Art de Vic. Casino de Vic.
Campanya del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants.
Cartell, fulletons i edició per a la Universitat d’Estiu. Universitat de Vic.
Catàleg de productes. Cassany Designe.
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Campanya 10è aniversari. H. Associació per a les Arts Contemporànies.
Felicitació de Nadal i altres. Restaurant Parramon.
Felicitació de Nadal i altres. Fonda Sala.
Cartell, fulletó i CD del 4t Festival de Jazz. Cava de Jazz de Vic.
Fulletó La canción del pirata Centre Cultural d’Andratx.
Sèrie de 10 cartells i 10 invitacions de la campanya “Rodalies. Un itinerari transversal”. Diversos

ajuntaments.



Discurs de comiat de Ricard Torrents pronunciat en l’acte de presa de
possessió del nou rector de la Universitat de Vic, Dr. David Serrat.

Hble. Conseller, Excm. i Mgfc Rector, Excm. Sr. Alcalde, autoritats, col·legues d’aquesta i

d’altres universitats, amigues i amics.

I bé. Doncs, sí, tot arriba i avui ha arribat el moment que prengui comiat del meu càrrec de

rector. Hi ha un temps per a cada cosa, diu un poema de l’Eclesiastès. Que, per cert, vaig traduir de

l’hebreu en un dia llunyà. Hi ha un temps per a sembrar i un temps per a collir. Un temps per a parlar

i un temps per a callar. Un temps per a la guerra i un temps per a la pau. Un temps per a donar la ben-

vinguda i un temps per a acomiadar-se.

Com que els tractats de retòrica que conec no contenen cap model de discurs de comiat,

m’he hagut d’inspirar en els dels universitaris alemanys, que sí que han desenrotllat models d’elo-

qüència per a cadascuna de les ocasions solemnes que marca el calendari acadèmic. I la d’avui és so-

lemne.

Plego joiós. Molt joiós, més que no m’esperava. El motiu és que a la fi del meu mandat s’es-

cauen coincidències per a mi molt significatives. Una de molt personal, és que he complert seixanta

cinc anys, edat que, de petit, em semblava matusalèmica i ara em sembla simplement provecta, que

vol dir avançada i madura, pròpia per a ocupar-se d’afers que no posin en primera línia de comada-

ment, que és al que aspiro jo.

El meu comiat té, a més, unes coincidències que concerneixen la institució. Tot just dos

mesos enrere, el 23 d’abril passat, s’escaigué el vint-i-cinquè aniversari de l’autorització de la primera

Escola Universitària de Vic, la de Mestres, llavor d’on ha crescut l’arbre esponerós que avui ens abri-

ga. Un vint-i-cinquè aniversari, d’altra banda, coincident amb el de les primeres eleccions democrà-

tiques, llavor d’on sorgí l’actual període, el de més llibertat i prosperitat que hagi conegut Catalunya

en el turmentat segle XX.

El 21 de maig passat, fa un mes just, es complia el cinquè aniversari del reconeixement de

la Universitat de Vic. És una altra efemèride que m’omple de joia, perquè he tingut la sort de ser-ne

el rector durant aquest primer lustre inicial i iniciàtic de la seva existència. El primer rector o, si vo-

leu, rector fundador, com veig que es diu ara. Una condició, no pas un càrrec ni una prebenda, que,

doncs, no m’ha de servir per a altra cosa que per a recordar-me que em dec a la Universitat de Vic, en

la fundació de la qual m’ha correspost el paper únic de primer rector.

La mística de la primera vegada, la força simbòlica de l’estrena, d’inaugurar un procés, l’he

recordada en més d’una ocasió, a mesura que la Universitat anava estrenant sabates per a recórrer les

etapes del camí. Ho vaig recordar en la recent investidura Honoris Causa del professor Miquel Bat-

llori, que en els nostres annals figurarà com el primer Doctor de la Universitat de Vic, així com en la

declaració de primer professor emèrit del malaguanyat professor Segimon Serrallonga. Al costat

d’ells dos, de Batllori, que vaig conèixer a l’adolescència i vaig tractar després quan era professor a la

Universitat Gregoriana de Roma, i al costat de Serrallonga, l’amic de més durada i de més fondes afi-

nitats intel·lectuals que he tingut, em sento molt ben acompanyat per a figurar en un primer lloc.
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És, doncs, la primera vegada que la Universitat de Vic canvia de rector i això no s’ha d’ob-

viar, perquè, superant la inexperiència, hem aconseguit una transició natural i fluida. Si entenem la

universitat com una institució dinàmica i oberta, el canvi de rector no representa res més que un re-

lleu periòdic, propi de la institució i de la història universitària. Penso que ens n’hem de felicitar,

que, a desgrat d’algunes incerteses, hàgim arribat a un bon desenllaç. Allò que acaba bé és que ha

anat bé. Aquest és un motiu més perquè, en deixar el càrrec, en senti una fonda joia.

No hi ha dubte, però, que la coincidència institucional més destacada per al meu comiat és

l’entrada, ara fa tres mesos, del Govern de la Generalitat en la Fundació Universitària Balmes. Això

marca un abans i un després. Per a mi, el fet d’haver participat en l’abans i en els inicis del després, o

sigui en l’ingrés al Patronat de tres membres designats pel Conseller d’Universitats, en la modificació

dels Estatuts, en la signatura del contracte programa que posa les bases d’una veritable refundació de

la nostra Universitat i en l’elecció del meu successor, tot això, dic, constitueix la causa més fonda que

em permet de sentir goig i d’expressar-lo en el moment de deixar el càrrec. Per això, sense esperar el

capítol d’agraïments, expresso el meu reconeixement a tots els qui ho han fet possible, des del presi-

dent de Catalunya, avalador de primera hora i d’última hora del projecte universitari de Vic, al presi-

dent de la Fundació, decidit negociador dels valors que representa la ciutat universitària, passant pel

Conseller d’Universitats i pels parlamentaris representants de les diverses forces polítiques.

Una altra coincidència significativa del 2002 és la de l’Any Verdaguer i l’Any Gaudí. Com

he posat en relleu en un estudi sobre les vides paral·leles dels dos genis, la cultura catalana del segle

XXI hauria d’aprendre la veritable lliçó de la del segle XIX. Si llavors, sense institucions pròpies, sen-

se universitat, per exemple, la nostra cultura va irrompre en l’escena internacional amb una potència

de primer ordre, gràcies a un estudiant del Seminari de Vic que feia versos i un estudiant de Reus que

dibuixava la reconstrucció de Poblet, fou perquè una societat civil de base n’era el motor, mentre per-

sonatges com Gaudí o Verdaguer n’eren les puntes de llança. Si la cultura catalana no tenia institu-

cions, haurem d’evitar que les institucions no tinguin cultura catalana.

Hi ha una última coincidència, programada per mi mateix. És la sortida del meu llibre No-
ves raons de la Universitat. Un estudi sobre l’espai universitari català. Deixo aquestes reflexions junta-

ment amb el càrrec de rector. L’any 1993 vaig aplegar en el llibre Raons de la Universitat les que

m’inspiraven els esforços dels catalans per superar la universitat heretada del franquisme. En aquestes

noves raons, aplego les reflexions que em faig a partir de la formidable transformació de l’espai uni-

versitari català a què hem assistit en la darrera dècada i en què he pogut tenir-hi un protagonisme

modest, perifèric, però real, com a rector d’una de les universitats més noves i lliures, més indepen-

dents de les rèmores del passat, que s’han creat. Ara, en els moments de plegar de rector, treure a la

llum aquest llibre, joier on he guardat les meves reflexions, siguin de valor siguin de quincalla, i treu-

re’l a l’editorial Eumo, veritable joia de la corona de la Universitat de Vic, constitueix un goig afegit.

Totes aquestes coincidències, doncs, conflueixen a fer-me feliç, avui, a l’hora de traspassar

el testimoni de rector, i em fan oblidar de les incomprensions i malvolences, de les pròpies mancan-

ces i ineptituds –per a les quals demano disculpes–, dels disgustos i enrabiades, dels errors meus i

aliens, de les desafeccions, de tot allò, en fi, que constitueix la cara ingrata d’un càrrec.

Els confesso que, quan giro la mirada enrere, a vegades sento el que sentí el cavaller de la

llegenda del llac de Constança, que no sé si la recorden. El cavaller enamorat, que estava lluny de l’es-
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timada, en va rebre una crida urgent. Abandonant el camí, emprengué una folla cavalcada enmig de

la foscor de la nit. Arribat al castell, el cavaller es troba, amb sorpresa, que la dama s’ha refet del mal,

que no era sinó d’enyorança, i de sobte descobreix que en la negra nit ha cavalcat, sense adonar-se’n,

sobre la fràgil superfície glaçada del llac, que el podia haver engolit. Llavors el cavaller mor. No ha re-

sistit la descoberta del perill passat. El pànic ha actuat retroactivament.

També jo, en contemplar la llarga cavalcada que sobre superfícies relliscadisses i fràgils hem

fet amb els meus companys de primera hora, mitjana o tardana, m’entra un sentiment no tant de pà-

nic com d’estupor, fins i tot d’incredulitat. No els vull cansar a vostès amb històries del passat, altra-

ment ja conegudes, sinó retre homenatge als qui més a prop meu han seguit la cavalcada. Per això, ni

que sigui en un breu esment, deixin-me dir uns noms de referència, els de qui, des de la comunitat

universitària estricta, han format els meus successius equips, des dels començaments, Ramon Cotri-

na, Enric Lòpez, Jaume Puntí, Josep Tió, Ton Granero, Agnès Morató, fins als del final, Ramon Pin-

yol, Montserrat Vilalta i Antoni Uix. En aquests noms, voldria que s’hi sentissin compresos perso-

nalment i no anònimament tots els qui m’han correspost atorgant-me la confiança que els he donat

en encomanar-los responsabilitats estructurals a tots els nivells.

Quan vaig prendre possessió del rectorat l’any 1997, deia: Com un palet que, tirat a l’es-

tany, es posa a generar al seu voltant cercles concèntrics que es van fent més i més amples, així també,

en al·legoria, em plau d’evocar els cercles concèntrics, expansius, cada cop més amples, a l’entorn

d’aquella petita pedra que era l’Escola de Mestres, tirada a l’estany a la dècada dels anys setanta, quan

tot semblava nou per a estrenar.

No cal dir que el primer cercle és l’íntim, el familiar, de la meva muller i la meva filla, que

m’han fet costat en tot moment i han participat amb mi de la passió per l’educació i els llibres. Des-

prés d’un altre cercle, el d’amics universitaris o no, hi ha tres cercles en el pla de les institucions: el de

les universitats, el de les administracions i el de la societat civil. Tots tres mereixen més extensió que

la aquí els puc dedicar. Per això em remeto als meus escrits on he posat en relleu el paper de les uni-

versitats padrines, les de Barcelona, el paper del Consell Municipal i dels seus alcaldes, del Consell

Comarcal i dels seus presidents, del Departament d’Ensenyament o d’Universitats i dels seus conse-

llers, dels grups parlamentaris i dels seus portaveus. I, en fi, del cercle més ampli format pels ciuta-

dans de Vic i d’Osona que han seguit el procés universitari, no sols amb curiositat, sinó amb implica-

ció. Com s’ha demostrat en l’operació de mecenatge que aporta el finançament de l’edifici F o en

l’orgull que senten molts ciutadans de tenir Universitat o en la participació de les entitats a impulsar

la vida cultural.

En resum, el meu protagonisme no és sinó funcional. Ho he reconegut sempre i ho reitero.

Això sí, encara que no me’n vull pas apropiar, deixeu-me que també me’n senti orgullós, de la Uni-

versitat de Vic, i que convidi a totes i a tots els qui l’han feta possible que se’n sentin orgullosos. Se-

rem la generació que va crear de nou la Universitat de Vic i, amb ella, va contribuir a refer un sistema

territorial d’universitats per a la Catalunya del segle XXI.

Quan em pregunten quin impuls em mou, em faig meva la resposta d’un educador que

deia respecte dels deixebles: prefereixo apuntar a l’èxit, encara que fracassi, abans que esperar, sense

fer res, que l’èxit m’apunti a mi, però que no arribi mai. Deixeu-me que encoratgi a qui pren el re-

lleu, l’amic David Serrat, a apuntar a l’èxit de la Universitat de Vic i a escometre la noble comesa de
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governar una institució d’Educació Superior. La gestió a la Universitat és gestió acadèmica, univer-

sitària, tant com la docència i la recerca. Estic segur que els universitaris de Vic, jo com un més, res-

pondrem al teu lideratge i que també, en el seu moment, te’n podràs sentir orgullós.

Vivim moments en què la direcció dels establiments d’educació de tots els nivells, de l’en-

senyament primari al superior, constitueix, segons els experts, un factor de qualitat de primer ordre.

També a les universitats la direcció es vincula cada vegada més amb la qualitat, però val a dir que al

nostre entorn el pes dels antecedents remots d’èpoques autoritàries, més el pes dels antecedents prò-

xims d’èpoques assembleàries, impedeixen que el paper de la direcció de la Universitat trobi el lloc i

el reconeixement pràctic que hi ha de tenir. El concepte de lideratge, que vol dir dirigir i conduir, o

sigui regir, d’aquí rector, i guiar, d’aquí líder o guia, el concepte de lideratge, dic, com a component

inherent a la qualitat d’una universitat, estic segur que es renovarà a la nostra universitat de la mà del

nou rector i del seu equip.

D’altra banda, els pròxims anys presenten un horitzó del màxim interès per a la Universitat

de Vic. Llei Catalana d’Universitats, Espai Universitari Europeu d’Educació Superior i Recerca. No-

ves Tecnologies. Campus Virtual. Semipresencialitat. Doble titulació. Prou que m’agradaria de par-

lar més del futur, però penso que no és el moment i que l’amabilitat de vostès, d’escoltar-me, deu es-

tar arribant al límit.

Permetin-me, doncs, per a cloure, una confidència. Si em demano a mi mateix què m’agra-

daria que en quedés, d’aquesta llarga conducció del procés universitari de Vic, em dic que dues idees

força: l’una, que la universitat té la missió d’educar i no només d’ensenyar, la missió de formar pro-

fessionals per a tots els futurs, no només del futur de l’economia globalitzant, sinó del futur d’ells

mateixos, com a persones, i del món com a casa comuna; i que té la missió de fer transparent i opera-

tiva la cultura del país, en lloc d’ocultar-la o subordinar-la a una altra cultura per hegemònica que si-

gui. La segona idea força que m’agradaria de llegar és que la Universitat de Vic, gestada i nascuda en

el si de la societat civil, té la responsabilitat de situar-se en l’espai universitari català com una univer-

sitat diferent, singular, privada però de servei públic i amb una part de finançament públic. Sense re-

nunciar a res de l’autogovern, inherent a l’autonomia universitària.

I si em pregunto què m’agradaria que me’n quedés a mi, personalment, d’aquesta experièn-

cia de liderar durant vint-i-cinc anys el projecte universitari de Vic, em responc: m’agradaria preser-

var íntegra la passió universitària que vaig sentir néixer en el meu esperit a Tübingen, la ciutat uni-

versitària de l’idealisme romàntic de Hegel, Fichte i Hölderlin, i que vaig transportar a Vic, la ciutat

catalana de la Renaixença, de Jaume Balmes, Jacint Verdaguer i Eusebi Molera. Amb aquesta passió

sencera, no desgastada sinó incessantment renovada, voldria quedar-me. Alhora que també amb un

lloc d’aquesta universitat on poder-la continuar aplicant.

RICARD TORRENTS

Rector estat de la Universitat de Vic

Vic, 21 de juny de 2002
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Parlament del Dr. David Serrat en l’acte de presa de possessió com a
rector de la Universitat de Vic

Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació;

Excm. Sr. Jacint Codina, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes; Excm. Sr.

Ricard Torrents, autoritats, professors, senyores i senyors, amistats:

Permetin-me que expressi d’entrada la meva profunda alegria i satisfacció per haver accedit

al màxim honor que com a universitari podia aspirar. I que ho faci a la Universitat de Vic que, si bé

no ha estat la de la meva formació acadèmica i professional (cosa que per altra part tampoc era possi-

ble), és la universitat de la meva terra, la que ha estat model de recuperació històrica amb il·lusió,

constància, feina ben feta i implicació social.

Ho faig agafant el relleu directe dels que l’han feta possible, i que vull personalizar acadè-

micament en el rector refundador, Ricard Torrents, i socialment en el Sr. Jacint Codina, com a repre-

sentant actual de les forces polítiques municipals, que en successives legislatures han portat la Uni-

versitat de Vic a ser paradigma d’iniciativa municipal, consensuada amb tots els grups polítics, fins al

Parlament i la Generalitat de Catalunya.

Això em posa una responsabilitat al damunt, a la qual em sabria molt de greu no poder o

no saber correspondre.

El Petit Príncep deia: ‘Tot el que és essencial és invisible als ulls’. Sóc conscient que amb la

feina del dia a dia, que hi ha de ser i no em fa por, no n’hi ha prou, i que calen i caldran aptituds per

resoldre intangibles, que segur que n’hi haurà, i pels quals cal un saber fer, o millor, un saber detec-

tar-los. Per això m’he ofert a tenir sempre el despatx obert i a generar la confiança entre tots nosaltres.

Com he arribat fins aquí? Doncs gràcies a moltes altres coses. Permetin-me que els les re-

cordi:

1a- L’esforç d’uns pares, en Pau i l’Angelina de l’estanc de la Plaça de Sant Joan, que em va-

ren permetre d’estudiar. Als anys 60 no lligaven els gossos amb llonganisses.

2a- Un mestre que em va dirigir la recerca i va marcar la meva vida acadèmica, el Dr. Solé

Sabarís.

3a- Quan m’he dedicat a la gestió he tingut dos models que m’han marcat i m’han ensen-

yat: el rector Bricall i el Conseller que ens ha volgut honrar amb la seva presència, sense oblidar-me

del el Dr. Albaigés i el Dr. Serra Ramoneda, amb qui vaig compartir períodes més curts.

4a- Last but not least: la Teresa, la meva esposa, que juntament amb els meus fills, en Juli i

l’Alba, m’han donat l’escalf, m’han suportat les «neures» i m’han deixat dedicar de ple a aquestes fei-

nes, cobrint amb escreix les meves mancances a la llar.

De debò, gràcies a tots ells.

I a la Universitat, quina història em precedeix? A qui he de recordar?

Situem-nos anys enrere a la ciutat de Vic, on es va sentir, en actes equivalents a aquest:
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Ego, doctor collegiatus, huius universitatis vicensis in Rectorem dictae universitatis pro biennio
proximo venturo, juro Deum et haec santa Dei evangelia, manibus meis corporaliter tacta quod in dicto
officio bene et legaliter me, habebo… etc.

Les ordinacions de 1627, conservades a l’Arxiu Municipal de Vic, deien i detallaven com

havia de prendre possesió el rector (millor dit, com jurava el càrrec).

L’Estudi General del s. XVI que s’estructurava a redós de dos nuclis, capítol de canonges,

bisbe i ordes religiosos i nucli civil encapçalat pel Consell Municipal, el 1599 va rebre els privilegis de

Felip III i esdevingué Universitat Literària, de la qual es conserven els estatuts de 1602 i de 1627,

d’on he tret el paràgraf en llatí.

El segon privilegi de 1702 (Felip V), permetia graduar-se en dos tipus de facultats (com a

Barcelona i Lleida!). Carles III (1710) donava un privilegi suplementari per impartir Ciències, Arts i

Filosofia (des de 1599), Teologia, Lleis i Cànons i Medicina (1710). Cal assenyalar que aquests dos

darrers privilegis van ser aconseguits per les autoritats municipals.

I el 1717, cap a Cervera, d’on ja no tornaria com a universitat fins al 1997. Llavors el Semi-

nari es va convertir en el lloc de formació d’alt nivell durant aquest llarg període i va substituir el pa-

per de la universitat.

La història de la Universitat de Vic i del Seminari, que fa un mes el Dr. Ramon Rial va pre-

sentar com a tesi doctoral a la UB, és un devessall d’arguments que expliquen la tradició universitària

de Vic i que ens porta fins ara.

L’altre dia, en presentar el programa al Claustre deia:

«La Universitat de Vic va esdevenir, ha esdevingut, una universitat singular amb tots els

avantatges i dificultats que això comporta. Hem de saber fer que les virtuts que deriven d’aquest fet

superin les mancances que se’ns puguin detectar. Em refereixo a les mancances intrínseques i que no

és al nostre abast de resoldre, ja que les que deriven de la nostra actitud cap a la institució per a la qual

treballem ens toca posar-hi remei, des de tots els punts i nivells de l’organigrama organitzatiu que ens

emmarca.

El sistema universitari català i europeu, en el qual ens trobem immersos, és competitiu i,

per tant, estem sotmesos a comparances i rànquings; comparances i ràquings que aniran lligats a

paràmetres que no particularitzaran ni el nostre origen, ni la nostra relativa joventut, ni el nostre sis-

tema de finançament, ni les nostres dificulats organitzatives, ni…

El model que tenim ara i que és el que hem de saber projectar millor al nostre entorn és el

d’una universitat jove, legislativament parlant, però madura en l’experiència d’impartir estudis uni-

versitaris, i això vol dir experta en una pedagogia nostra, progressista i catalana, modèlica al llarg dels

anys, sense funcionaris ni estructures heretades que condicionin els nostres present i futur».

A partir del debat que en alguns moments ha marcat la història recent de la Universitat de

Vic, model d’universitat pública versus model d’universitat privada, el repte nostre ha de ser saber

treure el millor profit de la indefinició o l’ambivalència, aprofitar els avantatges de la pública i de la

privada i no deixar-nos portar per les coses que dificulten el funcionament o la governabilitat en les

primeres, o poden portar a ser simples acadèmies d’estudis superiors a les segones.

Permetin-me que faci un breu balanç d’algunes accions que vull potenciar en aquest man-

dat que s’inicia avui:

282 Parlaments de l’acte de presa de possessió del nou rector



La realització d’un pla estratègic, com a encàrrec primer que m’ha fet el Patronat de la Fun-

dació Universitària Balmes i que ha de marcar la continuació del Pla Director que ens ha dut fins ara.

Un pla estratègic que:

Hauria de marcar la política de titulacions aprofitant les noves possibilitats que apunta la

nova Llei Catalana d’Unversitats, com són les dobles titulacions o l’accentuació de les especificitats

dels nostres plans d’estudi, consolidant també la línia iniciada de titulacions pròpies i de relació amb

els centres vinculats.

Hauria de situar-nos en el nou marc europeu i la convergència europea en l’ensenyament

superior, cosa que ja no ens vindrà de nou. No debades som una universitat pionera a l’hora d’experi-

mentar aquestes novetats docents (50 matèries han estat impartides en la modalitat de crèdit euro-

peu i el curs vinent s’hi impartirà algun curs sencer).

Hauria de mantenir i potenciar els serveis que es donen als estudiants, des del Servei

d’Atenció a l’Estudiant quan entren, fins als Servei d’Inserció Laboral, passant pel Servei d’Atenció

Psicopedagògica per a tots els alumnes durant els seus estudis. És un bloc de serveis d’orientació a

l’estudiant que ens enorgulleixen.

Hauria de plantejar l’acabament d’aplicació del Pla de Recerca que es va aprovar l’any pas-

sat i que ens portarà a normalitzar les tasques de recerca a tots nivells. És un pla realista i motivador

que coneixia lògicament d’abans i que penso aplicar en la seva plenitud.

En el marc econòmic i d’infraestructures, poques coses podré afegir al que molts de vostès

ja coneixen.

Una actuació realista, emmarcada en el contracte-programa amb el DURSI, i la seva apor-

tació financera (pensem que ja consolidada), no ens ha d’amagar que el nostre futur deriva de la qua-

litat de la nostra oferta. Conseller, si bé la nostra reivindicació no s’aturarà fins a aconseguir una sub-

venció consolidada al nivell més alt possible, pel servei públic de qualitat que sincerament creiem

que fem, tampoc és menys cert que som conscients que l’oferta de preus que poden fer les universi-

tats públiques catalanes no és la nostra solució definitiva. Lluitarem per mantenir i potenciar si cal el

prestigi i el nivell de qualitat que ens han fet reeixir fins ara, malgrat les xifres reals de la demografia

d’Osona i el Ripollès, que preveiem que baixin fins al 2005.

Per tot el que he dit, permetin-me que acabi agraint-los la seva presència en aquest acte tan

important i emotiu per a mi, i agraint també les paraules generoses del Molt Honorable President de

la Generalitat quan va manifestar a la premsa que tant la Universitat de Vic com el Dr. David Serrat

hi han sortit guanyant.

La Universitat de Vic no ho sé, però jo segur que sí!

Moltes gràcies.

DAVID SERRAT

Rector de la Universitat de Vic

Vic, 21 de juny de 2002.
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Lliçó inaugural

Esport i educació a Vic

JOSEP CASANOVAS I PRAT

L’estudi i la investigació sobre l’esport han estat pràcticament absents de les universitats
catalanes fins fa pocs anys. L’existència de nombrosos prejudicis sobre l’escassa utilitat educativa de
l’esport, el fet de funcionar com un instrument d’alienació ideològica de les masses populars o al-
gunes consideracions referents a la seva poca importància social, han allunyat l’interès per l’esport
de bona part del professorat universitari. Tot i les dificultats, a Catalunya l’esport s’ha integrat pro-
gressivament a la Universitat en un procés molt recent, que formalment gairebé va acabar el curs
passat, 2001-2002, quan la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) va dei-
xar de ser exclusiva d’un centre acadèmic amb unes característiques especials com és l’Institut Na-
cional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), de Barcelona i Lleida, per introduir-se en altres
centres d’ensenyament superior com la mateixa Universitat de Vic o la Universitat Ramon Llull. La
plena integració de l’esport dins de la Universitat, però, culminarà quan aquesta activitat i el seu es-
tudi deixin de ser considerats una cosa atípica, molt diferenciada de la resta d’especialitats univer-
sitàries. El fet que la lliçó inaugural de la Universitat de Vic del curs 2002-2003 tracti per primera
vegada sobre l’esport i la seva història, és un pas més per aconseguir la plena normalitat università-
ria dels estudis i la investigació sobre l’esport.

L’esport ha tingut des de sempre una estreta relació amb l’educació, encara de vegades se
l’hagi considerat una activitat complementària i, fins i tot, al marge de l’educació física. La desme-
surada atenció cap als aspectes competitius de l’esport, amb què ens bombardegen els mitjans de
comunicació, ha fet oblidar sovint l’antiga relació entre l’esport i la formació. No obstant això, en
els seus orígens al segle XIX, l’esport modern es va gestar en institucions educatives, les Public Scho-
ols d’Anglaterra. Unes escoles que utilitzaven les pràctiques esportives com un element més de la
formació dels alumnes per completar els ensenyaments teòrics de les classes. Un personatge desta-
cat en el món de l’esport com Pierre de Coubertin, l’impulsor dels Jocs Olímpics moderns, admira-
va la inclusió de l’esport en les escoles angleses fins a l’extrem de creure que la superioritat mundial
de la Gran Bretanya victoriana era deguda al seu particular sistema educatiu, menys tradicional que
l’existent a la seva França natal. Per a Coubertin, l’esport era un element educatiu de primer ordre.1
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dins de la seva col·lecció Textos Pedagògics, el seu llibre Leçons de Pédagogie Sportive. Publicat per primera vegada a Lau-

sana el 1921.
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La posterior professionalització de l’esport i la seva conversió en un espectacle de masses no han
impedit que en l’actualitat les activitats esportives encara conservin un potencial educatiu impor-
tant, destinat especialment als infants i els joves en edat escolar, que practiquen esport dins del seu
horari d’educació física, però especialment com a activitat extraescolar.

En la història de l’esport a Catalunya, Vic és una ciutat que destaca per la importància
que ha tingut l’esport com a element formatiu.2 A Vic, l’esport com a espectacle o com a simple ac-
tivitat de lleure també hi han estat presents, però en comparació amb altres poblacions catalanes,
des de la introducció de l’esport a Vic fins a l’actualitat, el pes que s’ha donat als elements educatius
de l’esport i el seu caràcter formatiu han estat molt grans. La tendència a promoure els aspectes for-
matius de l’esport a Vic converteixen aquesta ciutat en un bon exemple per conèixer les relacions
entre esport i educació. En tractar el cas de Vic no pretenc fer un localisme complaent, sinó redes-
cobrir el vessant formatiu que l’esport ha tingut en la seva història, una qüestió que sovint tothom
oblida, però que per a la Universitat de Vic té una gran transcendència a causa de les titulacions re-
lacionades amb l’esport que ha començat a oferir en els darrers anys: el curs 2000-2001 la diploma-
tura de Mestre especialista en Educació Física (MEF) i, el curs següent, el títol de llicenciat en
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE).

A principis del segle XX va aparèixer el primer grup important de periodistes esportius a
Catalunya,3 entre els quals destaca la figura de Josep Elias i Juncosa, conegut amb el pseudònim de
Corredisses, per la seva activitat de difusió de l’esport en general, però sobretot com a precursor de
l’olimpisme a Catalunya.4 Va ser el mateix Josep Elias i Juncosa qui el 1920, a la ciutat belga d’An-
vers, va presentar personalment a Pierre de Coubertin, en aquells moments president del Comitè
Olímpic Internacional (COI), la petició d’organitzar els Jocs Olímpics de 1924 a Barcelona. Aque-
lla candidatura no va ser escollida, era la primera vegada que Barcelona demanava organitzar uns
Jocs Olímpics. Després de dos intents més, que també van fracassar, finalment el 1992 Barcelona
va ser la seu dels Jocs Olímpics. Josep Elias i Juncosa va ser una de les persones que va despertar pri-
mer la vocació olímpica de la ciutat de Barcelona.

Si m’entretinc a presentar mínimament Josep Elias i Juncosa és perquè, en uns moments
en què es començava a difondre l’esport a nivell popular a Vic, ell pensava que en aquesta ciutat hi
tindria fonamentalment un paper formatiu. L’any 1922 Josep Elias i Juncosa va fer una conferència
al Temple Romà de Vic, era un acte més dins de la seva ingent tasca de difusió de l’esport i l’olim-
pisme a Catalunya. En la seva conferència, Josep Elias i Juncosa va presentar l’esport com una gran
solució per als múltiples problemes de la joventut de ciutats com Vic, en base a les possibilitats for-
matives i morals de l’esport. Així, afirmava literalment que: En poblacions de vida relativament tran-
quila, on no se senten fortament els furients batecs de la vida moderna, i per consegüent el factor temps
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abunda bastant, és on el jovent ha d’ésser encarrilat, no sols a cercar un honrat esbargiment, sinó un útil
empleu del temps pel seu enfortiment físic, fent-se així capaç de les majors empreses en tots els ordres de la
moderna activitat.5

Les paraules de Josep Elias i Juncosa van ser recollides en el número 1 de la revista esporti-
va de l’Esbarjo Marià, una de les primeres entitats esportives populars de la ciutat. Fins a la seva
creació l’any 1913, l’esport modern a Vic havia estat una activitat practicada exclusivament per
una minoria benestant. A part d’uns pocs estrangers establerts a la ciutat, els introductors de l’es-
port a Vic van ser uns representants locals de la moderna societat industrial. Eren personatges que
admiraven el progrés tecnològic; per això, atrets per un enginy com la bicicleta, el primer esport
modern que es va implantar a Vic va ser el ciclisme, amb la creació el 1889 del Veloz Club Vicense.
En els inicis, l’esport modern a Vic era utilitzat com un signe de distinció social per l’elit local, a
través primer del ciclisme i a continuació dels tennis, dos esports que la immensa majoria de la po-
blació no va poder practicar fins uns quants anys més tard per falta de possibilitats materials.
Paral·lelament, una minoria il·lustrada, més com a forma de coneixement del territori i l’art que de
simple distracció, iniciava l’excursionisme científic a la ciutat de Vic amb la creació, el 1911, del
Centre Excursionista de Vic, presidit per l’arqueòleg i historiador mossèn Josep Gudiol i Cunill.6

El potencial educatiu de l’esport només es va començar a contemplar seriosament a Vic
quan, durant les primeres dècades del segle XX, es va iniciar la difusió de l’esport entre la població i
aquest va deixar de ser un fenomen minoritari. L’atracció que oferia entre la població l’esport en ge-
neral, i el futbol en particular, va ser utilitzada per alguns sectors eclesiàstics per apartar els joves
d’altres activitats d’oci considerades poc edificants per l’estricta moral catòlica del moment, com
els jocs de cartes o els balls. Davant el que consideraven l’ambient insalubre de cafès i tavernes, es
presentaven els beneficis de l’esport per a la salut: era l’oposició del vici i la virtut. En una ciutat
com Vic l’església catòlica, que ha exercit una important influència al llarg dels anys, no va desesti-
mar les possibilitats educatives de l’esport i, atenta als canvis socials, tan aviat com l’esport co-
mençava a introduir-se entre la població, el va utilitzar com un instrument moralitzador, i per tant
formatiu, de la joventut.

Com ja he dit, el 1913 es va crear, sota tutela eclesiàstica, l’Esbarjo Marià.7 Tot i tenir una
secció de tennis que conservava un cert grau d’elitisme, l’Esbajo Marià va ser la primera entitat es-
portiva de Vic que va tenir un caire popular gràcies a la creació d’una secció de futbol, que va for-
mar el primer equip de futbol institucionalment organitzat de la ciutat: el Marià-Ausa.

L’Esbarjo Marià utilitzava l’esport com un complement a la tasca evangelitzadora del bis-
bat de Vic. Era concebut com un àmbit d’oci on es podia conrear la formació física i difondre la
moral religiosa entre la joventut. La jerarquia eclesiàstica li va donar ple suport; el bisbe Josep To-
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rras i Bages va presidir la inauguració del camp de l’Esbarjo Marià l’any 1914, va col·laborar econò-
micament en la seva construcció i, cada any per la festa major, presenciava la primera part del partit
de futbol que s’organitzava en honor del patró de la ciutat. L’equip de futbol Marià-Ausa va viure el
seu moment més àlgid durant els anys 20 del segle passat gràcies, en bona part, a la rivalitat genera-
da amb la creació del Vic Futbol Club l’any 1922, una entitat esportiva sense cap dependència reli-
giosa. La polarització de la societat vigatana entre un equip amb aires clericals i un altre amb res-
sonàncies més liberals va convertir la gran rivalitat entre els dos equips de la ciutat en un fenomen
social que, com se sol dir, anava més enllà del terreny estrictament esportiu.

Amb el desenvolupament del futbol com a espectacle de masses, l’Esbarjo Marià es va
apartar dels seus principis fundacionals que contemplaven l’esport com un element formatiu. A fi-
nals dels anys vint i principis dels trenta, una altra entitat promoguda per l’Església, els Estanislaus,
va rellevar a Vic l’Esbarjo Marià en la seva missió educadora a través de l’esport i com a comple-
ment de la formació catequètica. El principal esport que van difondre els Estanislaus no va ser, evi-
dentment, el futbol, sinó l’atletisme, un esport de base per als altres, amb una imatge de promoció
de l’educació física més gran. L’atletisme es va erigir, a partir d’aleshores i durant molts anys, en
l’esport educatiu per excel·lència de la ciutat, mentre que el futbol s’havia encaminat irreversible-
ment cap a la competició i l’esport espectacle.

Els orígens del Club Atlètic Vic estan estretament lligats als Estanislaus. El 1929, un grup
de joves van formar, dins d’aquesta congregació religiosa, un equip atlètic, en part sota l’impuls de
les gestes esportives dels darrers Jocs Olímpics realitzats el 1928 a Amsterdam. El 1930 ja disposa-
ven d’una pista d’atletisme al voltant del camp de futbol que tenien els Estanislaus al carrer de Sant
Pere, destruïda el 1937, en plena Guerra Civil, per dedicar-la a camp de conreu. En relació amb els
Estanislaus es va desenvolupar la Federació de Joves Cristians (FJC), un moviment de joventuts
catòliques nascut el 1931, que amb un esperit de modernitat i una ideologia catalanista va impul-
sar l’esport en la formació dels joves. Les secció esportiva més dinàmica de la Federació de Joves
Cristians de Vic va ser la d’atletisme, creada el 1932 a partir dels atletes iniciats als Estanislaus, i
que el 1936 van vèncer al Campionat de Catalunya d’atletisme. Els joves fejocistes de Vic també
van practicar la gimnàstica i altres esports com el futbol, l’excursionisme i el bàsquet.

Dins del grup impulsor de l’atletisme a Vic destacava Josep M. Pallàs i Franquesa (1915-
1952), primer president de l’atletisme local, que va morir sobtadament de jove i que dóna nom a
les actuals pistes municipals d’atletisme. Molt menys recordada és la figura del doctor Esteve
Orriols (1891-1968), el director dels Estanislaus, molt important en la història de l’esport i la seva
relació amb l’educació a Vic, perquè va ser la persona a Catalunya que, des d’una perspectiva ecle-
siàstica, va bastir un discurs teòric més elaborat sobre la importància educativa i moral de l’esport.
Amb la seva manera d’entendre l’esport, Esteve Orriols va vetllar per donar a l’atletisme vigatà un
vessant formatiu especialment marcat. En un article aparegut arran de la seva mort, l’autor destaca-
va que Esteve Orriols estava convençut de l’»eficàcia formativa» de l’atletisme i de ser el «director
espiritual de l’atletisme vigatà».8
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El 1951, el doctor Esteve Orriols va publicar el llibre titulat El deporte a la luz de la verdad
moral.9 Aquesta obra recollia els coneixements i les reflexions d’Esteve Orriols sobre les qualitats i
els defectes que pensava que tenia l’esport. El bisbe de Vic, Joan Perelló, en va escriure el pròleg, en
el qual, entre altres coses, recomanava la lectura del llibre als educadors de la joventut. Aquest llibre
és una de les poques obres que hi ha a la Catalunya d’aquella època de reflexió i opinió sobre l’es-
port, més que de simple descripció de les seves característiques i normatives. Escrit en forma de
manual, l’autor respon a una multitud de preguntes que ell mateix es formula sobre els més diver-
sos aspectes de l’esport. Destaca el fet que hi tracta alguns aspectes moralment delicats per al catoli-
cisme, com ara la boxa, l’esport femení o el nudisme, i sobre els quals recomana: no practicar es-
ports de lluita, la separació de sexes i la restricció del nudisme a fins estrictament terapèutics. Com
a base, el llibre es fonamenta en la creença que l’esport és una activitat formativa per als joves i mo-
ralment acceptable per l’església catòlica en bona part de les seves manifestacions.

Abans d’entrar en el període franquista cal recordar, en relació a l’esport i l’educació a
Vic, que la dècada dels anys trenta, a més de la irrupció de l’atletisme com a principal activitat diri-
gida cap a l’educació física, va ser important per la implicació, per primera vegada, de les autoritats
civils locals en la promoció de l’esport com a element formatiu. Amb l’adveniment l’any 1931 de la
Segona República, hi va haver a Vic un impuls cap a la protecció i l’educació dels infants.10 Dins
d’aquesta onada de promoció de l’educació en general, l’Ajuntament de Vic també es va preocupar
per la cultura física dels infants en organitzar, els anys 1931 i 1932, unes colònies escolars a Torroe-
lla de Montgrí, destinades a nenes i nenes de famílies treballadores.11

La realització de colònies escolars era el resultat de la influència de teories higienistes, que
pretenien millorar la salut i l’alimentació dels infants de famílies obreres a través de realitzar banys
de mar i excursions. Entroncaven així amb el moviment de renovació pedagògica que hi havia a
Catalunya a principis del segle XX, amb figures com Pere Vergés, fundador de l’Escola del Mar, o
Artur Martorell director de les colònies escolars de l’Ajuntament de Barcelona.12 Dins d’aquest co-
rrent de la pedagogia catalana, en relació a l’educació física, en comptes d’optar per l’esport regla-
mentat i competitiu, van difondre més la pràctica d’exercicis gimnàstics, els banys de mar, l’excur-
sionisme i el joc. Les primeres colònies escolars de Vic van ser una empresa de l’Ajuntament de Vic
amb el suport de la societat civil, perquè va comptar amb la col·laboració econòmica de nombroses
entitats i persones. Comparativament, en aquells anys el bisbat de Vic havia fet molt més per l’es-
port que una institució civil com l’Ajuntament de Vic, però tot i les limitacions d’aquelles dues
colònies escolars, no deixa de ser significatiu l’interès municipal per promoure la higiene i la salut
dels infants de la ciutat a través de l’activitat física.
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A diferència del passat, el règim franquista va organitzar l’esport dins del seu aparell esta-
tal. En els primers anys de la dictadura, el franquisme va promoure l’esport com a mitjà formació
militar i d’adoctrinament ideològic.13 Anys després, en iniciar-se el període conegut com del desa-
rrollismo, els organismes esportius del règim van promoure la difusió de l’esport entre la població a
través de campanyes de màrqueting tan conegudes com la iniciada el 1967 amb el lema Contamos
contigo, ideada els anys en què Joan Antoni Samaranch era el màxim directiu de la Delegación Na-
cional de Educación Física y Deportes. En aquest nou marc de la dictadura, que he resumit molt
sintèticament, els falangistes del Frente de Juventudes s’ocuparen de l’educació física i l’esport. Ja
que la Falange Española (FET y de las JONS) no podia intervenir directament en l’educació for-
mal, a causa de la resistència de l’església catòlica, que controlava l’ensenyament privat, aquesta or-
ganització s’ocupava d’àmbits de l’educació no formal com l’educació física, l’esport o la formación
del espíritu nacional.

A Vic, la tasca de promoció de l’esport entre els joves del Frente de Juventudes es va su-
mar a la que havien emprès organitzacions religioses abans de la guerra. En conjunt però, l’esport a
Vic no es va enquadrar completament dintre el falangisme, que tot i desplegar una activitat notable
i comptar amb el suport oficial del règim, no va poder controlar completament l’esport vigatà.
Després de la guerra civil, a Vic l’atletisme va continuar com a principal centre d’atenció per a
aquells que creien en la importància educativa de l’esport. El Frente de Juventudes de Vic va posar
una atenció especial en l’atletisme, molt per sobre d’altres esports. El 1942 va organitzar un equip
atlètic que va aconseguir un nivell esportiu destacat, no en va durant els anys 1943-44 era qualifi-
cat com d’avantguarda de l’atletisme local, però que es va desfer ràpidament, sense que els esforços
per ressuscitar-lo donessin gaire bons resultats.14

Durant la postguerra, l’atletisme a Vic es va reorganitzar a partir del grup vinculat a la Fe-
deració de Joves Cristians dels temps de la república. Des de 1939, sota el paraigua d’una nova or-
ganització catòlica, la Joventut d’Acció Catòlica i, a partir de 1943 com a secció de la Unió Esporti-
va Vic, club de futbol fundat el 1943 amb la fusió dels dos equips de futbol de la ciutat, el
Marià-Ausa i el Vic Futbol Club. Finalment, l’atletisme va deixar aquella entitat per constituir for-
malment el Club Atlètic Vic l’any 1963. Com recordava Esteve Orriols, durant la postguerra l’obra
pedagògica i esportiva de l’atletisme local tenia una vitalitat especial, havia sabut captivar la simpa-
tia de socis, autoritats locals i públic en general.15 A més de l’atletisme, el tennis taula es revelava a
Vic com un esport que gaudia d’un cert aire educatiu, en comparació amb altres esports en què ca-
lia fer més ús de la força física.

En l’àmbit vigatà, l’atletisme exemplifica la tendència del món esportiu local a allunyar-
se del falangisme del Frente de Juventudes, amb els seus intents d’instrumentalització política. Tro-
bem també altres exemples que van seguir un camí paral·lel a l’atletisme, com el d’un equip de bàs-
quet format pel Frente de Juventudes el 1949, que el 1950 es va integrar a la Unió Esportiva Vic i
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que, després d’uns anys de ser una secció del Club Patí Vic, el 1957 fundava el Club Bàsquet Vic.16

El desenvolupament de l’escoltisme durant la postguerra a Vic, amb la creació del primer agrupa-
ment escolta el 1949, va permetre trobar una alternativa al falangisme en el camp del lleure i l’ex-
cursionisme. L’organització de l’escoltisme va ser en part una reacció a l’existència del Frente de Ju-
ventudes, era l’opció eclesiàstica i catalanista als campaments militaritzats i espanyolistes dels
representants del règim franquista. D’altra banda, fora del control falangista, el 1951 es fundava el
Club Patí Vic, una entitat emblemàtica per a l’esport a Vic, amb uns inicis més vinculats amb l’oci
de la població i l’esport espectacle que no pas amb el vessant educatiu de l’esport.

Durant el franquisme, tot i la progressiva desvinculació orgànica de l’esport vigatà de l’Es-
glésia, el bisbat de Vic va continuar la promoció de l’esport que havia portat a terme en els anys an-
teriors a la Guerra Civil. El bisbat de Vic va promoure la construcció d’unes instal·lacions esportives
als mateixos terrenys on hi havia hagut l’Esbarjo Marià, que havien quedat lliures després de deses-
timar de construir-hi el Seminari Diocesà de Vic. Les instal·lacions van ser inaugurades oficialment
pel bisbe de Vic, Ramon Masnou, l’11 de desembre de 1955.17 Portaven el nom d’Estadi Torras i
Bages i havien de ser un complex esportiu, amb camp de futbol, pista d’atletisme i piscines. Per
afrontar la seva construcció, el bisbat va promoure una mobilització ciutadana i va col·laborar en la
constitució de la societat AUDESA (Auxiliar del Deporte S.A.), que va cedir les instal·lacions a
l’Obra Atlètico Recreativa (OAR Vic) i a la secció d’atletisme de la Unió Esportiva Vic, amb la con-
dició que s’hi realitzessin només activitats esportives no professionals. L’esperit educatiu i moralit-
zador que tenia l’esport va continuar en aquelles instal·lacions, d’una banda perquè agrupava els
atletes, i de l’altra amb la intervenció de mossèn Jaume Mugosa Puig (1922-1966) en la difusió del
futbol. L’OAR del bisbat de Vic va intentar organitzar lligues pròpies com en altres bisbats catalans,
però no va desenvolupar gaire l’aparell competitiu i es va quedar només amb la realització d’una jor-
nada anual de joventut en la qual es practicaven diferents esports. La primera jornada es va realitzar
el 1957 a l’Estadi Torras i Bages i l’atletisme en va ser l’esport més destacat. A partir d’aquí la jorna-
da anual es va realitzar també en altres poblacions de la comarca i s’hi van introduir altres esports.

En la relació entre esport i educació durant els anys del franquisme, cal destacar l’aparició
de l’esport escolar com una novetat important. En els anys de la dictadura l’esport escolar va donar
els seus primers passos d’una manera encara limitada, durant la transició i amb l’arribada d’un rè-
gim democràtic al nostre país les competicions escolars es va desenvolupar i consolidar, fins a esde-
venir l’àmbit esportiu que manté més vives les connotacions educatives de l’esport. És cert que so-
vint molta gent confon l’esport escolar amb una competició professional, o el veu només com a
simple planter de l’esport federat. També es troba a faltar un debat ampli sobre el valor educatiu de
l’esport, i en canvi sovint només s’observa un interès especial per captar alumnes de les escoles per
practicar les diferents modalitats esportives; però malgrat tot això, l’esport escolar és avui dia el
principal reducte que manté els valors educatius de l’esport.
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A Vic, l’esport escolar ha tingut la seva importància no tant pels resultats en les competi-
cions, sinó més aviat per l’abast de la seva organització i la seva extensió. Tot i la influència de la tra-
dició formativa i moral que l’Església va tenir en l’esport a Vic, l’esport escolar es va organitzar en
els centres educatius al marge del Bisbat. Tot i la intervenció de les delegacions esportives estatals a
Vic, l’esport escolar va tenir una dimensió local, en el sentit que les estructures organitzatives de les
competicions escolars van ser impulsades des de l’administració local i s’han d’analitzar en funció
de les particularitats del municipi.

Els primers a preocupar-se obertament per l’esport escolar van ser els membres de la sec-
ció atlètica de la Unió Esportiva de Vic, amb l’organització dels primers campionats escolars d’atle-
tisme l’any 1953. Els atletes vigatans defensaven la implantació de l’esport entre els escolars des de
la base d’entitats esportives, només amb el suport de l’Ajuntament de la ciutat, en comptes de fer-
ho des de dalt de les organitzacions esportives del règim franquista, controlades pels falangistes.18

L’atletisme, però, no es va consolidar del tot dins de les escoles i es va trobar superat anys després
pel bàsquet. Després d’algunes competicions escolars de bàsquet prèvies, fins al 1965 no es van co-
mençar d’organitzar seriosament campionats escolars de minibàsquet, que donarien el seu fruit a la
dècada dels vuitanta amb una gran difusió del bàsquet dintre dels centres educatius de Vic. Els ini-
cis de l’esport escolar van ser, però, dificultosos, tal com ho demostra el fet que, davant la impossi-
bilitat de tirar endavant uns jocs esportius escolars de Vic per la falta de monitors esportius i per la
poca introducció en general de l’esport als centres educatius, la delegació local d’Educación Física i
Deportes es conformava amb l’organització, a partir de 1963, d’unes jornades anuals d’introducció
a l’esport, coincidint amb la setmana de joventut que hi havia amb motiu de la festivitat de Sant
Ferran, a qui consideraven el patró de la joventut espanyola.

La formació d’una estructura municipal per organitzar campionats escolars, que més en-
davant va prendre una dimensió comarcal, va ser un factor determinant per impulsar l’esport esco-
lar. A Vic des de 1965 existia formalment la Junta Local d’Esports, a partir de la qual el 1973 es va
crear el Patronat Municipal d’Esports que, segons els seus estatuts, tenia com a principal missió fo-
mentar l’esport escolar.19 La formació del Patronat Municipal d’Esports va suposar un impuls a
l’esport local en general, es va constituir el mateix any que s’inaugurava el primer pavelló esportiu
de Vic, un equipament llargament reivindicat des de feia anys a causa del rigor climatològic de la
ciutat. El Patronat Municipal d’Esports va gestionar fonamentalment les instal·lacions esportives
municipals, però també va intervenir en l’organització de l’esport escolar en promoure l’any 1978
la creació de l’Assemblea Comarcal de l’Esport Escolar, l’organisme que tenia com a finalitat l’orga-
nització, planificació i execució de l’esport en els centres d’ensenyament. En el període de constitu-
ció d’aquestes dos organismes, moltes escoles de Vic van començar a construir pistes poliesportives
per resoldre la seva manca d’equipaments esportius adequats, fet que demostra l’interès que es des-
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18. Vegeu l’entrevista a l’alcalde de Vic, Josep M. Costa Velasco, signada per Joan Freixenet al Boletín Atlético, no-

vembre-desembre de 1956, núm. 159-160.

19. Institut Municipal d’Esports. «Estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Vic», diu textualment «Su

principal misión será encauzar y fomentar el deporte escolar y aficionado».



pertava en els centres educatius per l’esport escolar.20 Així doncs, a més de l’existència d’uns orga-
nismes locals i comarcals destinats a dirigir l’esport escolar, també cal considerar la resposta positi-
va del món escolar en la promoció de l’esport a través de la construcció d’instal·lacions i la forma-
ció d’equips esportius. L’interès dels centres educatius cap a l’esport escolar va ser impulsat,
fonamentalment, per la idea que calia difondre l’esport entre els infants, perquè al nostre país es vi-
via en els anys de «l’esport per a tothom», en què hi havia una demanda social d’instal·lacions per a
la pràctica esportiva i els alumnes de les escoles no en podien quedar al marge.

El 1981, després que la Generalitat de Catalunya assumís les competències en esport,
l’Assemblea Comarcal de l’Esport Escolar es va convertir en el Consell Comarcal d’Esports d’Oso-
na, nom que va canviar el 1987 pel de Consell Esportiu d’Osona i que encara conserva en l’actuali-
tat. El 1998 el Patronat Municipal d’Esports va ser reconvertit en Institut Municipal d’Esports,
però tot i el canvi de nom i una adaptació estatutària, ha continuat la tasca iniciada pel primer.
Aquest entramat institucional, que ha experimentat nombrosos canvis per adaptar la seva estructu-
ra a cada moment històric, ha estat la que ha dirigit l’esport escolar a Vic i a la comarca d’Osona. La
seva activitat ha arribat a nombrosos alumnes. Com a mostra tenim el fet que el curs 2001-2002
van participar en competicions organitzades pel Consell Esportiu d’Osona 1.257 alumnes de
Vic.21 Paral·lelament al desenvolupament institucional, l’esport s’ha fet present també als centres
educatius dins de l’horari d’educació física, superant d’aquesta manera les restriccions que suposa-
va fer només classes de gimnàstica. En aquest context de canvis dels últims anys, també cal tenir en
compte la intervenció en l’àmbit escolar de clubs i altres associacions, que han començat a organit-
zar escoles i colònies esportives per a infants.

En abordar ja els nostres dies, arribem al final d’aquesta història que, d’una manera con-
centrada, ha pretès mostrar la relació entre l’esport i l’educació a Vic. Per acabar, només voldria ex-
posar que l’esport s’ha instal·lat preferentment en àmbits de l’educació no formal, perquè no s’ha
integrat completament en el sistema educatiu. Aquesta situació de l’esport en l’àmbit educatiu va
començar a canviar amb la difusió de l’esport escolar, per fer-se més complexa en l’actualitat. En el
cas de Vic, cal destacar l’aparició d’una oferta de formació de professionals de l’esport, amb la incor-
poració d’estudis esportius superiors a la Universitat de Vic, que en el futur haurien de deixar una
empremta important en l’esport a la ciutat i fora d’ella, especialment en el seu vessant educatiu.

Ens trobem, però, només en els inicis d’un capítol de la història de l’esport i l’educació a
Vic que encara hem de construir; un capítol en el qual la Universitat de Vic tindrà un paper prota-
gonista. D’alguna manera continuarem la tradició en esport i educació amb què ja compta la ciutat.

Moltes gràcies.
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20. Les pistes poliesportives construïdes als centres educatius de Vic són, per ordre cronològic: Escola Industrial

1962, Jaume Balmes 1967, Sagrat Cor 1973, Escorial 1974, Santa Caterina 1974, Salarich 1974-75, Sant Miquel dels

Sants (privada) 1975, Montseny 1977, Seminari 1977, Guillem de Montrodon 1980, Jaume Callís 1982. Al Pare Coll

s’utilitzava un pati encimentat. Dades extretes del Patronat Municipal d’Esports, «Enquestes sobre instal·lacions espor-

tives i entitats (Guia de l’esport 1983)».

21. Informació extreta del Consell Esportiu d’Osona.
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