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Memòria del curs 1997-98
El llibre Memòria del curs 1997-98 és el primer que apareix únicament amb el nom
d’Universitat de Vic i s’hi recullen les activitats del primer curs complet com a Universitat.
La línia que s’ha seguit a l’hora de confeccionar-lo és la que també ha prevalgut en la vida
universitària d’enguany: la de continuïtat respecte dels anys anteriors. És per això que encara s’hi
continuen destacant els centres amb les seves activitats i s’hi ha conservat l’estil que cada centre ha
anat marcant els últims anys.
Des de Secretaria General, però, hi hem volgut introduir alguns canvis, creant capítols
unificats d’aquells aspectes de la vida universitària que pel volum o la significació mereixen un tractament diferenciat. Aquest és el cas de la Formació Continuada, que enguany ha tingut una gran
empenta amb la creació del Centre Eusebi Molera de Formació Continuada i Transferència de Tecnologia, coordinat i dirigit pel vicerector de Comunitat i Extensió Universitàries i que, comptant-hi
els cursos de postgrau, màsters, extensió universitària, idiomes i Universitat d’Estiu ha arribat a una
xifra pròxima als 2.000 inscrits. I també és el cas de Recerca i Publicacions del professorat, aspectes
prioritaris per a la nostra institució i que enguany s’han impulsat a través del vicerectorat de Recerca
i Relacions Internacionals, conscients que d’aquí a poc temps la nostra encara jove universitat haurà
de ser avaluada per les seves aportacions en el camp de la investigació i la innovació tecnològiques.
També es destaquen en capítols separats les Relacions Internacionals i les Activitats Institucionals. De les primeres cal mencionar el nou sistema organitzatiu a través d’un servei propi que
facilita la coordinació entre centres i la gestió amb les universitats estrangeres o amb les oficines de
Brussel·les. Les activitats institucionals -aquelles que es realitzen per iniciativa del Rectorat o aquelles que pel seu abast signifiquen una projecció institucional- eren destacades en els llibres anteriors
en aquest escrit inicial. Aquest any, atès el nombre i la rellevància, es destaquen en un capítol a part.
Hi ha un aspecte que no es reflecteix de manera directa en cap dels capítols del llibre que
el lector té a mans. És el de la tasca de gestió que ha calgut dur a terme pel fet d’esdevenir universitat de ple dret. Si a les aules o als serveis la vida universitària ha estat més o menys la de sempre, les
persones més implicades en les tasques de gestió acadèmica i administrativa han hagut d’ampliar el
camp d’actuacions i establir nous contactes davant els organismes responsables de les universitats,
tant de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya. Tasques com les de gestionar la tramitació de títols, l’homologació de plans d’estudis, les beques del MEC, la participació activa en els diversos fòrums i organismes implicats en la gestió universitària: Consell Interuniversitari de Catalunya,
Consejo de Universidades, Institut Joan Lluís Vives, Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), RedIris, Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC), Oficina
Erasmus/Sòcrates de Brussel·les... Totes aquestes activitats han estat noves el curs 1997-98 i gràcies
a la dedicació que hi han esmerçat totes les persones implicades, la Universitat de Vic ha començat
a caminar al costat de les altres universitats en el, a vegades, enrevessat món de l’administració.
En l’ordre acadèmic cal destacar l’inici del primer programa de doctorat i la implantació

8

Universitat de Vic

de tres noves carreres: la llicenciatura de Psicopedagogia, la llicenciatura de Ciència i Tecnologia
dels Aliments i l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat d’Electrònica Industrial. Amb aquestes
tres, la Universitat de Vic ha impartit enguany 14 titulacions homologades i ha aconseguit l’autorització, per part del govern de la Generalitat, per a poder-ne implantar quatre més el curs 199899. La Universitat de Vic, doncs, s’està preparant per a poder donar una oferta àmplia i diversificada, però coherent amb les disciplines que la conformen actualment, tal com correspon a una
universitat moderna i competitiva.
També en l’ordre acadèmic i relacionat amb la necessària imbricació universitat-entorn
social, cal esmentar dos aspectes rellevants. D’una banda, l’augment considerable de Convenis de
Cooperació Educativa signats amb empreses i institucions per tal que estudiants dels últims cursos
puguin fer-hi pràctiques i, de l’altra, el paper de la Universitat com a dinamitzadora de la vida cultural de la ciutat. Si les empreses han incorporat molts estudiants de la UV en programes de pràctiques, la Universitat també ha acollit un nombre major de persones en els múltiples actes que s’hi
han organitzat: conferències, taules rodones, jornades, seminaris, aules per a la gent gran, programes de formació continuada... Aquests intercanvis entre universitat i societat enforteixen l’una i
l’altra i han de constituir la base per al creixement i consolidació d’una institució com la nostra. I és
per això que la Universitat de Vic ha fet seu el binomi Ciutat-Universitat a l’hora de donar a conèixer els seus trets més destacats.
Destaquem un altre aspecte important produït aquest curs que de ben segur marcarà la
vida institucional dels pròxims cursos: la modificació dels Estatuts de la Fundació Universitària
Balmes, titular de la Universitat de Vic, que contempla una ampliació del seu Patronat amb una
augment significatiu dels representants de la mateixa universitat i, també, de la representació de
l’Ajuntament de la ciutat. Una de les primeres accions del nou Patronat, constituït just abans
d’acabar el curs, va ser l’aprovació dels Estatuts que han de regir la Universitat. El pròxim curs
caldrà, doncs, posar-los en marxa i desplegar els òrgans de govern que s’hi contemplen.
Per acabar, un any més cal esmentar la tasca d’aquells serveis que a vegades passen desapercebuts però que són fonamentals per a un bon desenvolupament de la resta d’activitats: els serveis de secretaria acadèmica, gerència i administració, manteniment, recepció i telefonia, neteja i
llibreria-copisteria. Cap d’ells té dedicat un apartat en aquest llibre perquè la seva tasca, per òbvia,
no sol ser destacada. Valguin, doncs, aquestes línies com a mostra de reconeixement.
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