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Memòria del curs 1999-2000
Teniu a mans el llibre Memòria del curs 1999-2000, el tercer de la Universitat de Vic. Ha
estat un curs ple d’activitats que es recullen, en gran part, en les pàgines d’aquest llibre. Hi ha activitats més destacades que altres, ja sigui pel ressò que han tingut a l’exterior o per la qualitat o
quantitat de les persones a qui anaven adreçades. En el llibre, però, hi ha ressenyades aquestes i les
altres, les que es fan d’una manera més modesta, les que a vegades no transcendeixen les aules però
que contribueixen de manera decisiva a millorar la formació dels nostres estudiants i, en definitiva,
a millorar la qualitat de la nostra Universitat.
A banda de les activitats, aquest any ha vingut marcat per la confecció, presentació i posada en marxa del «Pla Director de la Universitat de Vic. 2000-2003» que ha significat canvis importants en l’estructura de gestió i el model de funcionament de la Universitat. El Pla té com a objectiu l’adequació d’una Universitat com la de Vic als canvis estructurals que s’estan vivint en el
conjunt del sistema universitari del nostre país per tal que pugui afrontar-los amb èxit.
Dels aspectes concrets del Pla Director i de les activitats a què ens referíem en el paràgraf
anterior, en trobareu un breu resum en les línies que segueixen.

INICI DE CURS. NOVETATS MÉS DESTACADES

El curs 1999-2000 es va inaugurar el 19 d’octubre amb un acte que va comptar amb la
presència del president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Sr. Antoni Serra i Ramoneda, i del director general d’Universitats, Il·lm. Sr. Antoni Giró. Al llarg de l’acte es van lliurar les insígines de distinció institucional als Srs. Josep Maria Arimany, Salvador Reguant i Josep Laporte, i els premis estraordinaris als titulats amb millors expedients acadèmicde
cadascuna de les carreres de la UV.
Les activitats acadèmiques ja havien començat a finals de setembre, quan més de quatre
mil estudiants s’incorporaven a les aules. Entre ells hi havia els que iniciaven el curs en una de les
tres noves carreres homologades que feien arribar l’oferta de la Universitat de Vic a vint-i-una:
l’Enginyeria d’Organització Industrial i les diplomatures de Nutrició Humana i Dietètica i d’Educació Social. També començaven el curs els estudiants dels primers Títols Propis de la Universitat
de Vic, el de Disseny a l’Escola Bau i el de Mitjans de Comunicació a l’Escola Mass-Media. A través de la vinculació d’aquests centres, la Universitat de Vic eixamplava la seva prèsencia més enllà
de la comarca i iniciava noves activitats a Barcelona.
Durant tot el curs van continuar les obres de construcció de l’edifici de la Torre dels Frares a càrrec de l’Ajuntament de Vic per tal de tenir noves instal·lacions a punt per començar el pròxim curs acadèmic, i es van estrenar nous laboratoris de l’Escola de Ciències de la Salut.
Prop de 1.200 estudiants van rebre algun tipus de beca o ajut d’entitats públiques o privades per un import total de més de 275 milions de pessetes. El nombre d’estudiants que van acabar
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els estudis a la UV va ser de 176. Com ja és tradicional, els actes per celebrar els lliuraments de diplomes van distingir el final de curs amb un aire festiu. A aquests titulats cal afegir-hi la primera
promoció de diplomats del Centre de Formació de Mestres Maria Antònia Canals al Nepal. Aquest
centre, creat i dirigit per Vicki Sherpa, exestudiant de l’Escola de Mestres de Vic, té el suport institucional i acadèmic de la Universitat de Vic i forma part d’un dels seus programes de cooperació
internacional. El Rector va ser present, el passat mes de juliol, a l’acte de lliurament de diplomes als
titulats juntament amb les autoritats acadèmiques de la universitat nepalesa de Tribhuvan.

FORMACIÓ CONTINUADA I ESTUDIS DE TERCER CICLE

La formació continuada i els estudis de doctorat i tercer cicle van rebre un fort impuls. La
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques va iniciar el segon bienni del programa de doctorat
en Finances i es va impartir el tercer del programa de doctorat de la Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació sobre Metodologia i Anàlisi de la Traducció. A mitjan curs es va signar
un conveni de col·laboració amb les Universitats de Girona i Lleida per a la impartició d’un programa conjunt de doctorat sobre Organització i Administració d’Empreses.
L’oferta de màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària va interessar més d’un miler d’estudiants (un 20% més que l’any anterior). A l’Escola d’Idiomes, que va continuar amb una
oferta de sis llengües, s’hi van apuntar 437 estudiants, i a la V edició de la Universitat d’Estiu, que
va comptar enguany amb una oferta de 27 cursos, s’hi van matricular 813 persones (un 18% més
que l’any anterior). És de destacar que enguany les activitats de la Universitat d’Estiu s’han dut a
terme, a més de Vic, a Montesquiu, Granollers, Roda de Ter, Ripoll i Barcelona. L’Aula Universitària per a la Gent Gran, consolidada com una de les més actives de Catalunya, va comptar amb unes
300 persones inscrites. L’acte conjunt de cloenda de curs de totes les Aules per a la Gent Gran de
Catalunya va celebrar-se a Vic el passat mes de juny.
Les activitats congressuals han tingut un relleu important. El mes de novembre se celebrà
a Vic i Ripoll el Congrès Internacional «Gerbert d’Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi
del 1r mil·lenni» amb la participació dels especialistes més destacats del món. El Congrès s’organitzà des de la Universitat de Vic, coordinat per la Dra. Imma Ollich amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de diverses institucions. El mes d’octubre va celebrar-se el Fòrum Alimentació i
Salut, un punt de trobada amb especialistes d’arreu del món per discutir sobre l’alimentació del futur. Els debats van centrar-se en l’estudi dels aliments des de quatre àmbits: Salut, Alimentació, Indústria i Universitat.
Per l’abril van celebrar-se les quartes Jornades de Traducció a Vic sobre «La traducció teatral» amb la participació dels més importants especialistes mundials en el tema i, pel maig, la Facultat d’Educació va organitzar les Primeres Jornades de Didàctica de la Matemàtica adreçades a ensenyants d’Educació Infantil, Primària i Secundària. Aquest mes de setembre l’Escola Politècnica
ha organitzat la Cinquena Trobada Transfronterera de Sensors i Biosensors amb un prop d’un centenar d’inscrits i la implicació de set universitats d’ambdues bandes dels Pirineus.
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El cicle de conferències «El món del 2000», que fins ara ha comptat amb la participació
de quatre consellers de la Generalitat, ha aportat visions sobre l’enfocament que, a finals de
mil·lenni, es dóna a temes tan cabdals com la cultura, la família, l’economia o el medi ambient.

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA

Les relacions amb les empreses s’han vist reforçades i ampliades. A través del SART i del
SEREM s’han signat 74 convenis per a la realització d’estudis i treballs relacionats amb el desenvolupament empresarial, la innovació tecnològica i la tranferència de tecnologia. És de destacar que el
SART, a través de l’àrea de Mediambient, ha estat reconegut com a centre d’innovació tecnològica i
forma part de la xarxa impulsada pel Departament d’Indústria mitjançant la CIRIT i el CIDEM
per donar serveis d’assessorament a les empeses.
154 empreses han signat convenis de cooperació educativa amb la Universitat de Vic i ha
permès que 241 estudiants hi fessin pràctiques tutelades. El total d’empreses que s’han adreçat a la
Universitat de Vic per sol·licitar titulats formats a les nostres aules han estat més de 200 (més del
doble que el curs anterior) a la qual cosa hi ha contribuït de manera decisiva la tasca de les borses de
treball dels centres. En algunes carreres, el nombre d’ofertes de feina ha superat amb escreix el de
les demandes, com és el cas d’Informàtica i de Telecomunicacions.
La preocupació per la inserció laboral dels titulats ha fet que aquest curs s’endegués una
altra iniciativa: la impartició de cursos gratuïts oberts a estudiants d’últims cursos sobre «Tècniques de Recerca de Feina».

RELACIONS INTERNACIONALS

64 estudiants de la Universitat de Vic han seguit el curs acadèmic, o una part, en una de
les 23 universitats europees amb les quals hi ha signats convenis de col·laboració regulats per programes Erasmus/Sòcrates, i 40 estudiants procedents d’una d’aquestes Universitats han seguit el
curs a la Universitat de Vic. En paral·lel, professors de la UV i d’aquestes Universitats han impartit
classes en el marc d’aquests programes. Per primer any, estudiants d’Empresarials i d’Administració
d’Empreses, han estudiat en universitats nord-americanes de la xarxa IBSEN, ampliació de la ja
ben coneguda i consolidada xarxa europea DEGI. Aquest curs, els diplomes DEGI s’han lliurat a la
Universitat de Winterthur, a Suïssa, en un acte solemne al qual va assistir el rector de la UV.
També durant el curs 1999-2000 s’ha participat activament en el projecte europeu Leonardo da Vinci, promogut per Xipre, Gran Bretanya, Itàlia i Espanya que té com a objectiu l’estudi
del patrimoni cultural com un aspecte fonamental de desenvolupament del sector turístic i és el
primer pas d’internacionalització d’aquests estudis a la nostra Universitat.
Des de l’Escola de Ciències de la Salut s’han establert contactes amb universitats de Dinamarca, Xile i Colòmbia per a intercanvis d’estudiants i des de la Facultat d’Educació s’ha continuat
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amb els programes d’intercanvi amb la Universitat de Londres i s’han consolidat els de cooperació
internacional a Guatemala.

RECERCA

Les Humanitats, l’Educació, les Ciències Socials, les Ciències de la Salut, les Matemàtiques i la Tecnologia dels Aliments han estat els camps de recerca en els quals han treballat els 11
grups de Recerca de la Universitat de Vic. El 1999-2000 ha estat un curs de consolidació d’una tradició investigadora que ha de distingir-nos, en un futur proper, en l’àmbit de la recerca universitària.
El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, el CEID, que té com a objectiu la divulgació d’estudis i treballs relacionats amb el gènere, ha continuat les seves activitats investigadores i ha iniciat, juntament amb Eumo Editorial, la col·lecció «La capsa de Pandora» de la qual s’han
publicat els quatre primers títols, i per a la qual s’ha comptat amb l’ajut de l’Institut Català de la
Dona.
La Càtedra Unesco de la UV té endegades diverses línies de Recerca, totes elles centrades
en el Desenvolupament Humà. El projecte «Desenvolupament Humà a Catalunya: Reconceptualització i Elaboració d’Indicadors» que du a terme el Grup d’Investigació del Desenvolupament
Humà en el qual participen investigadorsde diverses universitats, ha de permetre el pròxim curs
iniciar un nou programa de doctorat a la Universitat de Vic amb aquesta temàtica.

EL PLA DIRECTOR

El mes de març es va presentar a la comunitat universitària el Pla Director de la Universitat de Vic, elaborat per una empresa externa i finançat per la Conselleria d’Universitats. Aquest Pla,
conjuntament amb el Pla de Màrqueting elaborat pel SEREM el curs anterior, són les eines que han
de permetre que la Universitat de Vic pugui afrontar el futur amb garanties davant les perspectives
de canvis en el conjunt del sistema universitari motivats pel descens de la natalitat i l’excessiva oferta
de places universitàries. Les primeres mesures proposades pel Pla Director, basades en un canvi de
model de gestió, es van posar en marxa tot seguit: la Junta de Rectorat va reduir-se a quatre persones
amb un únic vicerectorat, el d’Afers Acadèmics, assumit pel Dr. Ramon Pinyol; es va crear el Consell de Direcció, format pel Rectorat i els degans i directors de centres; es va nomenar un delegat del
rector per a la Recerca i una delegada per a les Relacions Internacionals i els centres van reduir la seva estructura de càrrecs, mesura que no serà efectiva, però, fins al curs 2000-01. Enmig d’aquests
canvis va produir-se la jubilació del que havia estat administrador i gerent des dels inicis: el Sr. Jaume Puntí, que va ser rellevat pel mataroní Sr. Antoni Uix. El mes de març va celebrar-se un multitudinari i emotiu sopar de comiat de qui ha estat un dels puntals del projecte universitari de Vic.
En l’ordre econòmic és rellevant destacar que dues institucions de prestigi com l’Institut
Català de Finances i la Caixa de Manlleu van concedir un prèstec de 625 milions que han permès
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de passar part del deute de curt a llarg termini, i que el govern de la Generalitat de Catalunya, per
mandat del Parlament, ha concedit un ajut de 500 milions de pessetes a la Fundació Universitària
Balmes. Més enllà del suport econòmic, la Universitat de Vic ha valorat significativament el suport
institucional que aquests ajuts representen.

ACTUACIONS INSTITUCIONALS

Durant el curs 1999-2000 ha finalitzat l’Avaluació de la Qualitat de la Llicenciatura de
Traducció i Interpretació amb l’estada a Vic d’un comitè extern format per especialistes mundials
que van fer un informe molt positiu d’aquesta carrera. També s’ha posat en marxa un nou procés
d’avaluació, el de les carreres de Mestre, i s’ha creat un Gabinet d’Avaluació de la Qualitat que té
com a objectiu definir i garantir l’avaluació continuada de la qualitat a la nostra Universitat.
Des de l’Àrea de Comunicació s’han endegat diverses accions encaminades a la capatció
d’estudiants i a donar a conèixer la Universitat de Vic. Destaquem la concessió del segon premi
Universitat de Vic als millors de treballs de Recerca d’estudiants de Batxillerat, al qual van concórrer prop de 150 estudiants; la participació al saló de l’Ensenyament, aquest any amb una important participació d’estudiants de les diferents carreres que van contribuir a donar a l’estand de la
UV un aire més atractiu i acollidor; la festa de la Universitat de Vic, que es va celebrar el 13 d’abril
amb una fira d’activitats a l’interior de la UV i un concert a la plaça Major durant el qual es va investir el periodista Albert Om com a primer Estudiant Adoptiu de la Universitat de Vic; i la Jornada de Portes Obertes, celebrada el matí del 13 de maig.
L’Aula de Teatre i la Coral Universitària van continuar amb les seves activitats, aquest
curs amb més demanda de participació que els cursos anteriors. L’Aula de Teatre va preparar l’obra
Lisístrata que es va presentar a la mostra de teatre universitari organitzada per l’Institut del Teatre, i
la coral de la Universitat ha participat en diversos actes institucionals amb un repertori cada vegada
més ampli i acurat.
Destaquem també les signatures de convenis amb diverses institucions i amb diferents
objectius que la Universitat de Vic ha dut a terme enguany. Entre les entitats signants hi ha, entre
d’altres, l’Arxiu i la Biblioteca Episcopals, l’Hospital General de Vic, la CIRIT, el Consell Empresarial d’Osona, la Fundación Airtel Móvil, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l’Escola Superior Johan Cruyff i la institució ESERP.

CELEBRACIONS I PREMIS

Durant la tardor del 1999 es van dur a terme el gruix d’actes commemoratrius de diversos
aniversaris: els del desè de l’Escola Politècnica Superior; els dels 400 anys de la Universitat Literària, entre els qual destaquem una exposició explicativa sobre aquesta institució i la representació de
l’obra l’Estudiant de Vic; els dels vintè aniversari d’Eumo Editorial, que van tenir el punt culmi-
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nant aquest curs amb l’exposició «Llibres i estudis superiors a Vic, una història de 1000 anys», diverses conferències i una gran festa al Casino de Vic. Amb motiu dels aniversaris d’Eumo i de l’Escola Politècnica es van publicar dos números monogràfics de la revista Miramarges. Per la seva banda, l’Escola de Ciències de la Salut va celebrar el vint-i-cinquè aniversari dels estudis d’Infermeria a
Vic. L’acte central de la celebració va ser un sopar amb la presència d’exalumnes, professors i les
persones que, al llarg d’aquests vint-i-cinc anys, han fet possible, amb la seva gestió, que els estudis
d’Infermeria de Vic tinguin el prestigi i la qualitat que avui dia els caracteritzen.
La Universitat de Vic també es va afegir a la celebració de l’Any Mundial de les Matemàtiques organitzant activitats adreçades a la divulgació d’aquesta disciplina entre tots els públics i, en
especial, entre estudiants de secundària, amb una gimcana matemàtica que va comptar amb una
notable participació.
Dos grups d’estudiants d’Empresarials van guanyar dos dels tres primers guardons dels
«Premis Pimes 2000» en la modalitat Universitat/Empresa. L’acte de lliurament va tenir lloc el mes
de maig al Palau Nacional de Fira de Barcelona en un acte encapçalat pel President de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, la prestigiosa revista La Voz de la Hoteleria y el Turismo va premiar
la Universitat de Vic per haver completat satisfactòriament el buit existent en la formació turística
universitària.
El premi Joan Aliberch va recaure en el treball presentat per la doctora Tere Serra de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. És de destacar que el professor Segimon Serrallonga
va ser nomenat soci d’honor del PEN Club i que el rector, Sr. Ricard Torrents, va incorporar-se
com a membre numerari a l’Institut d’Estudis Catalans.

SOCIETATS VINCULADES

Ja hem destacat que Eumo Editorial ha celebrat el seu vintè aniversari i, també, que va iniciar la nova col·lecció «La capsa de Pandora» editada amb la col.laboració del Centre d’Estudis Insterdisciplinaris de la Dona de la Universitat de Vic. També és de destacar l’inici d’una altra col·lecció, la de «Clàssics de la Ciència», en coedició amb l’Editorial Pòrtic i l’Institut d’Estudis Catalans i
l’aparició de diversos volums de les col·leccions lligades a les disciplines de la Universitat.
Eumogràfic, l’estudi de disseny de la Universitat de Vic, va obtenir el prestigiós premi
Laus al millor disseny editorial per la revista Idees, dedicada a temes contemporanis, del Centre
d’Estudis en Temes Contemporanis del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A més a més, tres obres d’Eumogràfic van ser seleccionades per a l’exposició Signos del Siglo, al
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que feia una antologia dels treballs que han deixat empremta en el món del disseny durant el segle XX. L’exposició va romandre oberta els mesos de març,
abril i maig passats. És de destacar, també, l’entrada d’Eumogràfic en el món del disseny multimèdia i pàgines web, una nova activitat que, de ben segur, durà nous èxits al ja prestigiós taller de disseny.
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BIBLIOTECA I SERVEIS UNIVERSITARIS

La Biblioteca va modificar els seus horaris en els períodes d’exàmens i va obrir les nits.
Aquesta iniciativa va tenir molt èxit entre els estudiants que van omplir la sala de lectura, sobretot
entre les onze de la nit i les dues de la matinada.
L’Aula d’Autoprenentatge va assolir una mitjana de 12 usuaris diaris, xifra significativament positiva si la comparem amb les mitjanes d’altres aules d’aquestes catacterístiques. El Servei
d’Esports va fer el seguiment dels esportistes que van participar en campionats universitaris. Enguany, estudiants de la UV han aconseguit èxits en tennis, tennis taula i esquí. El Servei d’Audiovisuals ha continuat donant suport als diferents centres i tenint cura de l’arxiu fotogràfic i videogràfic
de la institució, aquest any amb una renovació de material d’alta tecnologia que amplia les possibilitats de les realitzacions videogràfiques. I, per acabar, cal esmentar els serveis generals, que desenvolupen una tasca decisiva per al conjunt universitari: secretaria acadèmica, gerència i administració, manteniment, recepció i telefonia, neteja i la llibreria-copisteria. De ben segur que, sense el seu
suport de base, les activitats que es recullen en aquest llibre no haurien estat possibles.

MONTSERRAT VILALTA I FERRER
Secretària General de la UV

