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Memòria del curs 2002-2003

Tenen a mans un nou llibre Memòria de la Universitat de Vic, el sisè des que la Universi-
tat va ser reconeguda. El contingut del llibre és, en la seva major part, una recopilació dels fets i ac-
tivitats que s’han produït a la Universitat i que són inherents a tota institució universitària: la ma-
trícula, la docència, la recerca i les publicacions, les relacions internacionals, les activitats
congressuals… De tot això en trobaran informació detallada en els diferents capítols.

Hi ha, però, altres fets que tenen un caire més institucional, fruit de la tasca dels equips
de govern, i que la majoria de vegades no són tan visibles o perceptibles, però que són decisius per-
què assenyalen les polítiques i estratègies, determinen el rumb de la institució i consoliden el paper
i la imatge de la UVic en el conjunt de la societat. És en aquestes primeres línies que els n’oferim un
breu resum.

El curs 2002-03 ha estat el primer de l’equip de govern sorgit del primer canvi de rectorat
que ha viscut la UVic en la seva història. El Dr. David Serrat i el nou equip prenia les regnes de la Uni-
versitat ben a finals del curs 2001-2002, i ha estat en el present curs que les innovacions i els canvis
s’han començat a notar de manera més perceptible. L’equip inicial del Dr. Serrat combinava persones
del antic equip de govern amb persones de nova incorporació, la qual cosa garantia la contuïtat dels
projectes endegats alhora que procurava la innovació amb l’aportació de noves experiències i punts de
vista. L’equip que constituïa el primer Consell de Direcció de la nova etapa s’ha vist modificat subs-
tancialment durant el curs amb nous nomenaments i canvis en els equips de direccions i deganats dels
centres. Començarem aquest breu resum donant constància d’aquests canvis i nomenaments i conti-
nuarem amb el resum d’activitats institucionals més destacades dutes a terme durant el curs.

CÀRRECS I NOMENAMENTS

Patronat de la Fundació Universitària Balmes. A finals del mes d’agost de 2002 el Dr. An-
toni Giró va deixar d’ostentar el càrrec de Director General d’Universitats i, en conseqüència, va
deixar de ser patró i vicepresident de la FUB. Va ser substituït pel nou Director General, el Dr.
Claudi Alsina i Català.

També van ser rellevats els patrons membres de la comunitat universitària. El Claustre de
la UVic va escollir tres nous representants: el Dr. Francesc Codina, el Dr. Enric Casulleras i la Sra.
Anna Andreu que substituïen el Dr. Antoni Tort, el Dr. Josep Burgaya i la Sra. Anna Bonafont.

Just a finals de curs, fruit de les eleccions municipals del 25 de maig, també va haver-hi
canvis en els representants de l’Ajuntament de Vic. L’alcalde i president de la FUB es va mantenir i
també un dels regidors municipals, el Sr. Enric Castellnou, però el Sr. Joan Lagunas va ser substi-
tuït per la Sra. Lluïsa Carbonell.

Consell de Direcció de la UVic. Deganats i direccions dels centres. El mes de febrer la Dra.
Assumpta Fargas va fer-se càrrec del deganat de la Facultat d’Educació substituint el Dr. Antoni



Tort i, el mes de juny, la Dra. Manuela Bosch va assumir el deganat de la Facultat d’Empresa i Co-
municació i la Sra. Montserrat Vall la direcció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut,
substuint el Dr. Josep Burgaya i la Sra. Anna Bonafont respectivament. Arrel d’aquests nomena-
ments van sorgir els efectuats pel rector en els equips de direcció dels respectius centres: caps d’es-
tudis, directors de departaments i altres càrrecs de responsabilitat.

Pla Estratègic. El mes de febrer el rector va resoldre substituir el Dr. Josep Burgaya al cap-
davant de l’Oficina del Pla Estratègic. El Dr. Miquel Caballeria en va prendre el relleu.

Àrea de Comunicació de la UVic. El Sr. Josep Comas va ser substituït pel Sr. Josep Terrade-
llas, que va fer-se càrrec de la responsabilitat d’aquesta Àrea alhora que se’n canviava la denominació.

CONTRACTE-PROGRAMA ENTRE LA UVIC I EL DURSI

El 14 de maig de 2003 va signar-se un nou Contracte-Programa entre la Universitat de
Vic i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació que integrava l’anterior,
signat l’any 2002 i n’ampliava l’abast fins a l’any 2007. El nou Contracte-Programa estableix un
marc estable de relació entre la Generalitat i la UVic i té per objectiu impulsar la millora de la qua-
litat en quatre àmbits estratègics: formació i docència; recerca i transferència de coneixements i de
tecnologia; relacions universitat-societat-territori i gestió, organització i recursos. El Contracte-
programa incorpora cotes mes àmplies de responsabilitat i de rendició de comptes, de manera que
el 10% de les aportacions del DURSI vénen condicionades a l’assoliment dels objectius que el pro-
pi document assenyala per a cadascun dels esmentats àmbits estratègics. Les aportacions del DUR-
SI aniran augmentant any rere any fins al 2007, data en què s’assolirà la xifra de 6.010.000 euros.

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: APROVACIÓ I DESPLEGAMENT

Durant aquest curs, i tal com es preveia en la primera versió de les Normes d’Organitza-
ció i Funcionament (NOF) aprovades l’any 2002, s’ha fet un seguiment del seu desplegament i s’hi
han introduït modificacions per adaptar-les a la realitat organitzativa i funcional que la pròpia
dinàmica establia. D’altra banda, la Llei d’Universitats catalana, publicada el passat 12 de febrer,
ha suposat també la introducció d’alguns canvis a les NOF de la UVic per tal de procurar-ne
l’adaptació. Les Normes modificades van ser aprovades pel Patronat de la FUB el passat 26 de juny
i trameses al govern de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.

Tanmateix, el desplegament de les NOF ja ha estat pràcticament total en tots els seus as-
pectes de regulació organitzativa. Tots els òrgans de govern, de representació i de participació que
hi són contemplats han quedat constituïts i han assumit les funcions per a les quals havien estat
creats. És de destacar la consolidació del Claustre com a òrgan de participació de tota la comunitat
universitària i d’intervenció decisiva en qüestions essencials per a la Universitat, com són el nome-
nament del rector, l’aprovació del programa anual de govern o l’elecció dels representants de la co-
munitat al Patronat de la FUB.
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ALTRES NORMES REGULADORES

Amb el marc de referència de les Normes d’Organització i Funcionament, la Junta de
Rectorat i el Consell de Direcció de la Universitat han elaborat tot un seguit de documents que
contenen aspectes reguladors del funcionament intern en diversos àmbits. El més destacat és el re-
collit amb la denominació “Estructura d’organització acadèmica dels centres de la UVic” que vol
ser una explicació ordenada dels criteris que haurien de regir una reestructuració de l’organització
amb la finalitat última de consolidar la Universitat de Vic reforçant per una banda les instàncies de
direcció acadèmica i estructurant per altra banda l’organització funcional de les titulacions, esta-
blint clarament les responsabilitats, fomentant el treball en equips de decisió i potenciant les àrees
d’especificitat que singularitzen la UVic en el sistema universitari.

Un segon document aprovat aquest curs és el de “Provisió de llocs de treball a la UVic”
que defineix els criteris i procediments per cobrir amb criteris objectius els llocs de treball vacants,
ja sigui amb el propi personal o bé amb personal extern. La regulació preveu un sistema de selecció
de personal basat, fonamentalment, en dos principis: que sigui el màxim d’obert i transparent i que
garanteixi l’elecció del millor candidat per al lloc de treball a cobrir.

Altres normatives reguladores que s’han posat en marxa són les recollides en els docu-
ments “Concessió de Beques Col·laboració a la UVic” i “Consideracions per a l’exercici de càrrecs
de gestió per part del personal docent”. Aquest últim té com a objectiu regular els aspectes d’ordre
acadèmic, econòmic i laboral a aplicar durant i després de l’exercici d’un càrrec als professors de la
UVic que són designats per a exercir-lo. 

NOVES IMPLANTACIONS I CANVI DE DENOMINACIÓ D’UN CENTRE 

Durant el curs 2002-03 la UVic va implantar tres noves titulacions, la Llicenciatura de
Periodisme a la Facultat d’Empresa i Comunicació i la Llicenciatura de Ciències Ambientals i l’En-
ginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes a l’Escola Politècnica Superior. Amb la implantació de
Periodisme va canviar-se la denominació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques per
l’actual de Facultat d’Empresa i Comunicació, més adequat per reflectir les titulacions que s’hi im-
parteixen. 

NOVES METODOLOGIES DOCENTS: SEMIPRESENCIALITAT I CRÈDIT EUROPEU

El sistema d’impartició d’ensenyaments en la modalitat semipresencial s’ha vist potenciat
i consolidat. La titulació pionera en aquesta camp a la UVic, l’Enginyeria d’Organització Indus-
trial, ha estés les seves activitats a més d’un centenar d’estudiants provinents d’arreu de l’Estat, so-
bretot de les comunitats autònomes d’Aragó, Balears i Cantàbria en les quals la UVic ha instal·lat
centres de suport mitjançant convenis amb altres empreses i institucions. També s’ha continuat
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impartint amb èxit la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació per aquest sistema que du-
rant el curs 2002-03 va estendre’s a les titulacions de Traducció i Interpretació i Administració i
Direcció d’Empreses en el seu segon cicle.

La impartició de titulacions amb clau experimental mitjançant la nova metodologia do-
cent que imposa la convergència a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior també s’ha consolidat
a la diplomatura de Turisme i la d’Educació Social que han impartit per primera vegada el primer
curs sencer amb aquesta metodologia. En la resta de titulacions s’ha continuat experimentat en al-
gunes assignatures, més d’una cinquantena en tota la Universitat. És de remarcar la important tasca
d’adaptació del professorat a aquesta nova metodologia per tal d’estar preparats quan s’imposi en
tot el sistema universitari.

RELACIONS INSTITUCIONALS AMB EMPRESES I CENTRES DE SECUNDÀRIA

Insistint en l’objectiu de la UVic de ser present, participar i incidir en els àmbits socials,
culturals i econòmics del seu entorn, s’han potenciat i intensificat les relacions que ja es venien
mantenint amb empreses i institucions, especialment amb els centres d’ensenyament secundari.
Amb el món empresarial és de destacar la presència de la UVic, representada pel mateix rector, en la
junta del Consell Empresarial d’Osona i la seva participació en la creació d’una empresa per a l’as-
sessorament tecnològic en la gestió de purins.

Amb els centres d’ensenyament secundari s’ha reconstituït la Comissió Secundària-Uni-
versitat amb objectius molt més concrets: la creació d’una web específica per als treballs de recerca
d’estudiants de Batxillerat, la signatura de convenis de col·laboració bilaterals per dur a terme di-
verses activitats, l’organització conjunta de conferències i debats sobre temes d’interès comú i l’es-
tabliment d’un sistema d’ajuts per a estudiants amb dificultats econòmiques especials que els impe-
deixi l’accés a la Universitat.

PRESIDÈNCIA DE L’INSTITUT JOAN LLUIS VIVES

La xarxa d’Universitats Joan Lluís Vives té establerta una presidència rotatòria entre totes
les Universitats que aquest curs va recaure en la Universitat Pompeu Fabra en el primer trimestre i
en la Universitat de Vic en el segon. Ostentar la presidència ha signficat continuar, en algunes oca-
sions, i impulsar en d’altres, les activitats que ja té establertes l’Institut en la seva programació plu-
rianual, com ara la convergència europea del sistema universitari, i, també, organitzar-ne de noves.
Entre aquestes últimes és de destacar el debat sobre “El paper de les Ciències Socials i les Humani-
tats a la universitat i a la societat actuals”.
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CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS 

El curs 2002-2003 la UVic també va haver de fer-se càrrec, pel seu caràcter rotatori, de
l’organització dels Campionats de Catalunya Universitaris prenent el relleu de la Universitat Rovira
i Virgili. Enguany hi han participat 3.295 estudiants que han competit en un total de 40 disciplines
diferents. L’acte de cloenda i repartiment de medalles va celebrar-se a la UVic amb la presència del
Sr. Josep Maldonado, secretari general de l’Esport de la Generalitat i presidit pel rector de la UVic. 

En els campionats hi participen estudiants de totes les universitats de Catalunya integra-
des en l’entitat Esport Català Universitari (ECU) i compten amb el suport econòmic del Consell
Català de l’Esport Universitari del DURSI, de la Secretaria General de l’Esport i de l’empresa Co-
ca-Cola. En aquesta ocasió els campionats han tingut també el suport econòmic de la Caixa de
Manlleu. 

CREACIÓ DE NOUS SERVEIS OBERTS A LA SOCIETAT 

El mes d’abril va obrir-se a la UVic el Centre per a l’Autonomia Personal Sírius Osona
amb la finalitat de donar un servei d’informació i suport a les persones amb discapacitat i al seu en-
torn familiar i social i un servei d’orientació a professionals sobre innovació tecnològica i desenvo-
lupament multidisciplinar en temes relacionats amb les discapacitats. El Centre, que oferirà els
seus serveis de manera gratuïta, ha estat possible gràcies a la col·laboració del Departament de Be-
nestar Social de la Generalitat a més de la Fundació Antoni Serra i Santamans (ASEPEYO), la Fun-
dació Puig-Porret i “la Caixa”. 

La UVic també acull des del mes de maig l’oficina tècnica de la Xarxa de Custòdia del
Territori, una entitat sense ànim de lucre que impulsa l’ús de la custòdia i dóna suport a les entitats
encarregades de conservar i protegir els recursos i els valors naturals, culturals i paisatgístics de fin-
ques rústiques d’arreu del país. La UVic, a més de la seva incorporació com a membre de la Xarxa,
ha cedit via conveni els locals per instal·lar el laboratori per a la Custòdia del territori, que és el
nom que rep l’oficina tècnica de la Xarxa. La XCT actualment rep el seu finançament del Departa-
ment de Mediambient i de la Fundació Territori i Paisatge, així com dels seus membres.

PREMIS I DISTINCIONS

En l’acte d’inauguració de curs celebrat el 17 d’octubre de 2002 i que va ser presidit per
l’Hble. Sr. Andreu Mas Colell, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, es va
distingir amb la medalla de la Universitat el Sr. Segimon Serrallonga, professor que fou de la UVic
fins a la seva mort el mes d’abril de 2002, i el Dr. Josep Bricall, exrector de la UB. Amb la distinció
al professor Serrallonga la UVic volia retre un pòstum homenatge institucional a l’escriptor i poeta
i, també, a l’home sempre compromès amb la societat i amb els valors de la pedagogia catalana en
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particular. Amb la distinció al Dr. Bricall es pretenia reconèixer el seu paper clau en la incorporació
de noves carreres i, per tant, en la consolidació dels antics Estudis Universitaris de Vic per esdeve-
nir Universitat.

El Dr. Raimon Panikkar va ser distingit amb el nomenament de Professor Honorari de la
UVic, una figura contemplada en les Normes d’Organització i Funcionament per incorporar a la
nostra institució de manera honorífica aquelles persones rellevants del món acadèmic que puguin
contribuir a prestigiar-la. El nomenament es va fer efectiu el dia de la inauguració de la VI edició
de la Universitat d’Estiu a Vic celebrada el 26 de juny a la Sala de la Columna de l’Ajuntament.
L’encomi del Dr. Panikkar va anar a càrrec del Sr. Ricard Torrents, rector fundador de la UVic. 

Esmentem també el lliurament de premis ja habituals a la UVic: els premis extraordinaris
de titulació als millors expedients acadèmics, el dels millors treballs de recerca d’estudiants de bat-
xillerat, el premi de traducció Andreu Febrer i el de promoció de la Salut. 

FESTES I ANIVERSARIS

Durant la tardor del 2002 van tenir lloc els últims actes commemoratius del 25è aniversa-
ri de l’Escola de Mestres i durant al primavera de 2003 van celebrar-se els del 10è aniversari de la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. A banda dels actes acadèmics, recollits
en un altre apartat de la Memòria, és de destacar el concorregut sopar entre antics alumnes i profes-
sors de la Facultat celebrat el mes de juny a l’edifici de la Torre dels Frares.

Una activitat que va tenir una gran acollida entre la comunitat universitària va ser la Festa
de la Cooperació. El campus de Miramarges va vestir-se per a l’ocasió amb una gran “jaima” on es
van poder degustar menjars àrabs i escoltar músiques d’arreu del món. La van organitzar professors
i estudiants de la Facultat d’Educació.

EXTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS DE LLIBRERIA I COPISTERIA

Per tal de donar un servei més complet sobretot a la comunitat universitària, el Patronat
de la FUB va acordar externalitzar aquests serveis perquè fossin empreses especialitzades les que
se’n fessin càrrec. El concurs que es va obrir perquè s’hi presentessin les empreses interessades es va
resoldre a favor de la cooperativa Abacus per a la llibreria i de l’empresa Artyplan per a la copisteria.
La Sra. Anna Parera i el Sr. Joaquim Puntí s’han incorporat a les noves empreses. La Univrsitat vol
manifestar aquí el seu agraïment pel magnífic servei que hi han dut a terme durant tants anys. 

CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA. 

Des que el 1998 el catàleg de la nostra Biblioteca es va integrar al Catàleg Col·lectiu de les
Universitats Catalanes (CCUC) s’ha anat ampliant la col·laboració amb a la Biblioteca Digital de
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Catalunya, i podem accedir a la Base de dades de sumaris. A finals d’aquest curs es va fer realitat la
incorporació de la Biblioteca de la Universitat de Vic al Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya (CBUC) com a membre associat. 

PLA ESTRATÈGIC

El curs 2001-02 el Patronat de la FUB va aprovar la redacció d’un Pla Estratègic com a
instrument de la UVic per afrontar el futur amb garanties. El Pla treballa, d’una banda, en l’elabo-
ració d’una Anàlisi Externa per tal d’avaluar la influència dels factors politicolegals, econòmics, so-
cioculturals i tecnològics, identificar competidors, oportunitats i amenaces per la Universitat de
Vic. Aquesta anàlisi es portarà a terme, fonamentalment, des de les Comissions anomenades d’Àm-
bit Específic. D’una altra banda treballa en una Anàlisi Interna que té per objectiu avaluar les capa-
citats i competències de la Universitat i trobar els seus punts forts i els seus punts febles per valorar i
redefinir el posicionament estratègic de la Universitat de Vic en conjunt i de totes les unitats que la
integren.

COL·LOQUIS I JORNADES

Destaquem tres de les diverses jornades i col·loquis que han tingut lloc aquest curs. Coin-
cidint amb el centenari de la mort de Verdaguer es va celebrar a Vic i a Folgueroles, del 6 al 9 de no-
vembre, el cinquè Col·loqui Verdaguer titulat Verdaguer i el segle, el més important dels celebrats
fins ara tant per la quantitat com per la qualitat dels treballs que s’hi varen presentar. 

L’Escola Politècnica Superior va organitzar, del 24 al 28 de febrer, les sisenes Jornades so-
bre Tecnologies de la Informació i la Comunicació que en aquesta convocatòria versaren sobre In-
ternet i la comunicació global amb la presència de destacats conferenciants. 

Així mateix el 27 i 28 de març la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documenta-
ció va organitzar les setenes Jornades de Traducció sobre Interfícies. Apropant la pedagogia de la tra-
ducció i de les llengues estrangeres.

CÀTEDRA VERDAGUER D’ESTUDIS LITERARIS I AULA SEGIMON SERRALLONGA

En l’apartat de recerca aquest curs cal destacar la creació de la Càtedra Verdaguer d’Estu-
dis Literaris, dirigida per Ricard Torrents, dedicada a estudiar i promoure l’obra de Jacint Verda-
guer i la creació literària del segle XIX. La Càtedra compta amb el finançament de la Generalitat de
Catalunya i està situada a la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.

Enguany s’ha creat també l’Aula Segimon Serrallonga, un espai obert i pluridisciplinar
per difondre el coneixement i la reflexió sobre la cultura en la societat d’avui. L’Aula rep el nom de
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Segimon Serrallonga en homenatge al professor i poeta traspassat el 10 d’abril de 2002, un dels pri-
mers impulsors de la UVic, que es va distingir per la seva dedicació a l’humanisme en l’ensenya-
ment, en la recerca i la creació literària. L’Aula acull i organitza regularment conferències, jornades
de reflexió, debats, cursets, exposicions, concerts i altres activitats. Juntament amb l’Aula, l’Ajunta-
ment de Vic va inaugurar el parc Segimon Serrallonga a la Torre dels Frares.

CONVENIS DESTACATS 

D’entre els diversos convenis que la Universitat ha signat aquest curs amb empreses i ins-
titucions destaquem aquí a tall d’exemple el signat amb el DURSI per al reconeixement, amb
caràcter experimental, de les correspondències entre cicles formatius de grau superior de la forma-
ció professional específica i els estudis universitaris de primer cicle. El signat amb la Fundació Pri-
vada Martí l’Humà de la Garriga per col·labortar en aspectes de formació acadèmica, investigació i
promoció d’activitats, i els signats amb la Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua i la Uni-
versidad de La Habana per al desenvolupament de la docència, la investigació científica i tècnica i
la transferència de coneixement. Amb l’Escola Virtual d’Idiomes Universitària, promoguda pel
DURSI, per a l’estudi de terceres llengües amb suport virtual, i amb el Consell Comarcal d’Osona
per al finançament de programes de cooperació amb Sudamèrica.

ACTIVITATS DEL VICERECTORAT D’AFERS ACADÈMICS 

El Vicerectorat d’Afers Acadèmics ha col·laborat en l’organització de tota mena d’inicia-
tives culturals. Destaquem les que no apareixen en altres apartats de la memòria.

— XIV Simposi d’Estudis Clàssics. Organitzat per la Secció Catalana de la Societat Es-
panyola d’Estudis Clàssics. UVic, 26-28 de setembre de 2002. 

— Col·laboració en el cicle de conferències «Viure en una casa de Gaudí». Del 23 d’octu-
bre al 22 de novembre de 2002. Museu de l’Art de la Pell.

— Col·loquis de Vic, 7. La poesia. Organitzat per la Societat Catalana de Filosofia de
l’Institut d’Estudis Catalans. 3 i 4 d’octubre de 2002.

— III Mostra de Teatre Universitari de l’Eix Transversal. Amb participació de l’Aula de Te-
atre de la Universitat de Girona amb l’obra El Públic; l’Aula de Teatre de la Universitat de Lleida
amb l’obra Durruti, la memòria perduda de l’anarquia i l’Aula de Teatre de la Universitat de Vic, com
a Universitat que acollia la mostra, amb l’obra Cròniques de dies sencers, de nits senceres. Totes les fun-
cions varen tenir lloc a l’Auditori de la Fundació “la Caixa” els dies 23 i 24 d’octubre de 2002.

— Exposició sobre “Literatura infantil a Catalunya”, del 5 de setembre al 15 d’octubre,
en el marc de la Universitat d’Estiu de Vic 2002. Taula rodona sobre “La literatura infantil a Cata-
lunya” el 10 d’octubre de 2002. Auditori i Sala d’Exposicions de Caixa de Manlleu.

— Constitució de la colla castellera de la Universitat: els “Emboirats” de la UVic i cele-
bració de la primera diada. 14 de novembre de 2002.
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— Viatge dels voluntaris a Galícia. Col·laboració en les tasques de recollida de fuel de les
platges de Malpica. Gener de 2003.

— Jornada sobre el Crèdit Europeu. 6 de febrer de 2003.
— Exposició de fotografies de Mireia Comas Els moviments socials en imatges organitzada

amb el Servei d’Audiovisuals de la Universitat de Vic. Del 10 al 24 de març de 2003.
— Col·laboració en la realització de la “V Jornada de Medicina Esportiva”, organitzada

per la Unió Esportiva Vic. 15 de març de 2003.
— Edició de la revista literària Conte(a)gotes del grup d’escriptura de la Facultat d’Educa-

ció. Sant Jordi de 2003.
— Conferències a l’Agrupació de Sords de Vic i comarca: Higiene postural en les activitats

de la vida diària, a càrrec del professor de la UVic Marc Vidal i i Els plans de pensió, amb la col·labo-
ració de la Fundació Caixa de Manlleu. 15 de març i 17 de maig de 2003, respectivament.

— Conferència complementària a l’exposició “Germinabit. L’expressió escrita en llengua
catalana al segle XX” per part dels professors Manuel Llanas i Modest Reixach: Aspectes de l’edició
religiosa catalana en el segle XX. Sala d’Actes del Museu Episcopal de Vic, 29 d’abril de 2003.

— Participació en el projecte del Gran Teatre del Liceu de Barcelona “Opera Learning.
La construcció d’una òpera: L’or del Rhin” amb seguiment del curs des de la UVic a través de video-
conferència.

— Exposició fotogràfica de futbol americà cedida pel FC Barcelona Dragons. Del 6 a l’11
de maig de 2003.

— Col·laboració en la celebració de l’Any Moll amb una conferència a càrrec dels autors
del nou Diccionari d’Onomatopeies d’Edicions 62, Manuel Riera-Eures i Margarida Sanjaume. Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. 28 d’abril de 2003.

— Exposició Kosova: una mirada al cor dels Balcans, organitzada i produïda per la Xarxa
d’Universitats Institut Joan Lluís Vives, dins de l’oferta cultural de la Universitat d’Estiu de Vic.
Campus Miramarges i Campus Torre dels Frares. Juliol-octubre de 2003.

— Segon any de col·laboració, conjuntament amb el Servei d’Audiovisuals de la UVic,
donant suport al projecte Ursel. Una volta al món en veler.

MONTSERRAT VILALTA I FERRER

Secretària General de la UVic
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