Memòria del curs 1998-99
El llibre Memòria del curs 1998-99 recull les activitats del que ha estat el segon curs de la
Universitat de Vic. Seguint la línia marcada els anys anteriors, el llibre proporciona informació
completa i detallada de les activitats dels centres, dels serveis, de les empreses vinculades, Eumo
Editorial i Eumogràfic, i del rectorat. La diferenciació en capítols dels apartats comuns a tots els
centres permet de tenir una visió més ajustada de la Universitat. Un any més, però, cadascuna de
les tres facultats i de les dues escoles hi té un capítol propi on es troben ressaltats els fets i les activitats que els són particulars.
El segon curs de la Universitat s’ha significat, en l’ordre acadèmic, per la implantació de
quatre nous ensenyaments –les diplomatures de Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Turisme i Biblioteconomia i Documentació– les quals, sumades amb les que ja es venien impartint, han fet pujar fins a 18 les titulacions de la Universitat i han fet augmentar el nombre d’estudiants en més de
200: dels 3650 el curs 1997-98 s’ha passat als 3860 aquest curs. Cal fer notar el creixement de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, que ha passat d’una a tres titulacions, gairebé ha duplicat
els estudiants que tenia el curs anterior i li ha calgut ampliar els espais amb nous laboratoris i noves
aules.
La implantació de la carrera de Biblioteconomia i Documentació va fer replantejar el
nom de la Facultat de Traducció i Interpretació, la qual ha passat a anomenar-se Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.
També en l’ordre acadèmic cal fer esment de l’inici d’un nou programa de doctorat, el segon de la Universitat de Vic, que s’ha impartit a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
sobre Disseny i Valoració de Productes Financers. El primer programa, Metodologia i Anàlisi de la
Traducció, de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, va repetir l’oferta per a
un segon bienni, novament amb una gran acceptació.
El llibre Memòria anterior feia referència a les instal·lacions que s’estaven preparant per al
curs 1998-99, en particular les del nou edifici de la Torre dels Frares. Ara cal dir que les instal·lacions ja van ser estrenades a començament de curs per als ensenyaments d’E.T. de Telecomunicació, E.T. d’Informàtica i E.T. Industrial, i que el campus de la UV s’obria, doncs, a un tercer sector
de la ciutat. Avancem-nos també, igual que l’any anterior, i esmentem que l’Ajuntament de Vic
continua les obres d’aquest edifici que, en aquesta segona fase, ha de permetre disposar de 1500
metres quadrats més a partir del gener del 2000.
Si el curs passat destacàvem, en aquest escrit inicial, el fort creixement i l’impuls donat a
la Formació Continuada, aquest any cal destacar els esforços per a potenciar i impulsar un altre dels
aspectes distintius de la Universitat: la Recerca. Des del Vicerectorat de Recerca i Relacions Internacionals s’ha impulsat la creació de dotze grups de Recerca, alguns dels quals ja formen part dels

anomenats grups competitius, i han rebut ajuts de programes de R+D de les administracions públiques. I, també, per tal de potenciar la Recerca en camps més específics i distintius de la UV,
s’han creat nous organismes que han de servir per agrupar i difondre la Recerca realitzada, ja sigui a
través de publicacions especialitzades, ja sigui organitzant activitats congressuals; són el Centre
d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID), l’Institut d’Història Eduard Junyent i l’Institut per
al Desenvolupament Tecnològic de l’Estructura dels Aliments (IDTEA), a més de la Càtedra
UNESCO sobre Desenvolupament Humà Sostenible, que a partir d’aquest curs la UV comparteix
amb la Universidad de La Habana. D’entre els seus objectius cal destacar la Recerca sobre Desenvolupament i Sostenibilitat que implica tots els centres de la UV i una vintena d’Universitats europees i americanes.
En l’ordre institucional hem de destacar la instauració de nous premis i distincions que
atorga la Universitat de Vic i que tindran continuïtat en cursos futurs. Així, aquest curs es va lliurar, per primera vegada, la insígnia d’or de la Universitat a persones que al llarg de la seva vida han
contribuït, d’una manera o altra, a fer que la Universitat de Vic sigui avui una realitat; es van concedir els primers premis extraordinaris de titulació i es va atorgar el primer Premi de Recerca d’Estudiants de Batxillerat. D’entre les persones distingides amb la insígnia d’or hi figuraven la professora de la Facultat d’Educació, Sra. Mercè Torrents, i el professor de l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut, Sr. Jaume Solà, ambdos traspassats durant aquest curs. Valguin aquestes línies
per retre’ls novament homentatge. Les seves han estat unes morts molt sentides per tota la comunitat universitària i seran recordats durant molt temps per les seves aportacions al món de la formació
de mestres i d’infermers i infermeres.
Un altre aspecte important és la posada en marxa dels Estatuts de la UV i de la comissió
de seguiment que n’avalua l’adequació a la dinàmica d’organització i funcionament de la nostra
institució. Pel que fa al Patronat de la Fundació Universitària Balmes, cal esmentar que els Srs. Santiago Benito i Joan Lagunas continuen essent-ne membres com a regidors de l’Ajuntament de Vic,
reelegits pel consistori sorgit de les eleccions municipals del passat mes de juny.
Per acabar, cal esmentar un any més els serveis generals que, tot i que no són destacats en
les pàgines d’aquest llibre, desenvolupen una tasca decisiva per al conjunt universitari: secretaria
acadèmica, gerència i administració, manteniment, recepció i telefonia, neteja i llibreria-copisteria.
De ben segur que, sense el seu suport de base, les activitats que es recullen en aquest llibre no haurien estat possibles.
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