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Presentar la memòria de qualsevol institució és sempre una tasca molt plaent però alhora ben 
difícil. Satisfà perquè permet presentar un extens i intens ventall d’activitats que, en el cas de 
la Universitat de Vic, resten com un testimoni del nostre compromís amb la societat i el país a 
través de la generació i la difusió del coneixement. És però també una tasca difícil perquè ni en 
la mateixa memòria –i molt menys encara en una breu presentació com aquesta– es pot reflectir 
realment tot el volum de treball col·lectiu i individual dut a terme al llarg d’un curs acadèmic.

Això no obstant, si s’hagués de ressaltar un únic tret del que ha estat el curs 2007-2008 a la 
nostra universitat, de ben segur que seria haver entrat de ple en el procés d’adequació a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior. Tot i que el tema no és pas nou i que la nostra universitat compta 
en aquest sentit amb el doble avantatge que suposa l’experiència d’haver participat amb diver-
ses titulacions en els Plans Pilot promoguts per l’anterior Departament d’Universitats i Recerca 
(DURSI) i el fet que la nova metodologia que comporta el sistema del Crèdit Europeu s’inspiri en 
principis pedagògics llargament experimentats i implantats en la nostra docència, la concurrèn-
cia d’actuacions a molts nivells de dins i de fora de la universitat que demana el pas de les actu-
als titulacions als nous títols de grau ha suposat una tasca complexa i no pas sempre exempta 
de dificultats. Això no obstant, la definició del nou mapa de titulacions de la UVic per als pròxims 
anys, l’aprovació de dos nous títols de grau i el disseny de noves propostes d’ensenyaments ence-
ten sense cap mena de dubte un camí ple d’oportunitats per a la nostra universitat.

I tot això sense descuidar en cap moment els altres àmbits en què es desplega la nostra activitat 
universitària: la recerca i la tranferència de coneixement, la formació continuada i l’extensió uni-
versitària, i la implicació amb la societat a través de la relació amb les empreses i altres instituci-
ons. Les accions dutes a terme en tots aquests àmbits es poden resseguir amb una mica més de 
detall al llarg de les pàgines d’aquesta memòria, cosa que us convido a fer i que per a nosaltres 
és alhora una satisfacció i un estímul indispensable.

Assumpta Fargas, rectora de la Universitat de Vic

PRESEnTACIó
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COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

Patronat de la Fundació  
Universitària Balmes

Sr. Josep M. Vila d’Abadal
Alcalde de Vic, president

Sra. Blanca Palmada
Comissionada per a Universitats i Recerca, 
vicepresidenta

Sr. Joan Majó
Director general d’Universitats

Sr. Josep Ribas
Subdirector general d’Universitats, vocal

Sr. Xavier Solà
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal

Dr. Josep Burgaya
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal

Dr. Manuel Llanas
Representant de la Universitat, vocal

Dra. Consol Blanch
Representant de la Universitat, vocal

Sra. Anna Andreu
Representant de la Universitat, vocal

Sra. Montse Ayats
Vocal de les empreses vinculades
(des de febrer de 2008)

Sr. Ricard Torrents
Vocal de representació ciutadana

Sr. Joaquim Comella
Vocal de representació ciutadana
(des de febrer de 2008)

Sr. Oriol Guixà
Vocal de representació ciutadana
(des de febrer de 2008)

Sr. Lluís Jou
Vocal de representació ciutadana
(des de febrer de 2008)

Dra. Assumpta Fargas
Rectora de la UVic

Sr. Josep M. Clotas
Gerent de la UVic
(des de gener de 2008)

Sr. Josep Terradellas
Secretari del Patronat
(des d’octubre de 2007)

Patrons cessants

Sr. Antoni Uix
Gerent de la UVic
(fins a febrer de 2008)

Sra. Montserrat Vilalta
Secretaria del Patronat
(fins a octubre de 2007)

Sr. Anton Granero
Representant de les empreses vinculades
(fins a febrer de 2008)

Junta de Rectorat

Dra. Assumpta Fargas
Rectora

Dr. Carles Torres
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Dr. Robert Ruiz
Vicerector de Recerca i Transferència de 
Coneixement

Sr. Joan Masnou
Adjunt a la rectora per a la Formació 
Continuada i la Comunitat Universitària

Sr. Josep Terradellas
Delegat per a les Relacions Institucionals i la 
Comunicació

Sra. Montserrat Faro
Secretaria general

Sr. Josep M. Clotas
Gerent
(des de gener de 2008)

Consell de Direcció
El conformen els membres de la Junta de 
Rectorat mencionats i els degans i directors 
de centres:

Dr. Pere Pujolàs
Degà de la Facultat d’Educació

Dr. Santi Ponce
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació

Dra. Carme Santmartí
Degana de la Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació

Dr. Miquel Caballeria
Director de l’Escola Politècnica Superior

Sra. Anna Bonafont 
Directora de l’Escola Universitària de Ciències 
de la Salut

ÒRGAnS DE GOVERn
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PROFESSORAT I PROFESSIOnALS DE SERVEIS
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COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

ESTUDIAnTS 
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COMUnITAT UnIVERSITÀRIA
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COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

BEqUES
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Beques MEC

Beques Universitat de Vic

Beques UVic-Generalitat

Beques entitats financeres

0

Beques Comissió Europea 96.680,71¤

240.224,99¤

1.766.301,93¤

47.228¤

766.066¤

Total import Beques i Ajuts: 2.916.�01,6 €

BEqUES I AJUTS A L'ESTUDI

 Ministeri d'Educació, Cultura i Esports Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya

 nombre de Beques  nombre de Beques
 sol·licituds acceptades Import (€) sol·licituds acceptades Import (€)

Facultat d'Educació 446 287 6��.98�,92 426 309 103.779,8�

E.U. Ciències de la Salut 264 144 432.166,40 248 1�8 �3.769,10

F. d'Empresa i Comunicació 294 1�1 3�8.300,33 236 138 47.402,08

Escola Politècnica Superior 132 70 201.100,1� 108 6� 22.636,83

F. Ciències Humanes, Trad. i Doc. �0 37 116.126,34 47 37 12.637,13

TOTAL 1.186 689 1.766.301,93 1.06� 707 240.224,99

Institucions públiques

PRÀCTIqUES I COnVEnIS DE COOPERACIó EDUCATIVA

Centres Alumnes Centres i empreses

Àrea de Ciències i Enginyeries 76 53

Àrea de Salut 564 218

Àrea de Biblioteconomia i Traducció i Interpretació 17 16

Àrea d'Educació 569 290

Àrea d'Esport 131 91

Total 13�7 668
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ÀREA DE RELACIOnS InTERnACIOnALS

Mobilitat d’estudiants

Mobilitat de personal

       Centres  
 FCHTD FEC FE EPS EUCS vinculats TOTAL

Estudiants de la UVic d’intercanvi a l’estranger 31 15 37 14 36 4 137

Estudiants estrangers d’intercanvi a la UVic  15 41 0 8 2 5 71

 FCHTD FEC FE EPS EUCS RECERCA Altres TOTAL

PDI de la UVic a l’estranger 6 41 13 3 16 12 10 101

PDI estrangers que han visitat la UVic 2 5      7

PAS de la UVic a l’estranger  4   1  8 13

COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

Durant aquest curs tot l’equip de l’Àrea ha treballat per a la internacionalització del conjunt de 
la comunitat universitària: EEES, formació lingüística, programes i ajuts de mobilitat, convenis 
internacionals, cooperació, etc. Les relacions internacionals són un factor clau en el món universitari, 
científic i professional. Per a la UVic és una àrea estratègica i li dedica una atenció prioritària.

Anna Rodríguez Casadevall. Cap de l’Àrea de Relacions Internacionals 2007-2008

Programes de mobilitat generals de la UVic

• Programa Lifelong Learning Programme / 
• Erasmus 
• Programa SICUE (Estat espanyol)
• Programa DRAC (xarxa Vives d’Universitats)
• Estades de Recerca fora de Catalunya

Programes de mobilitat específics 

Facultat d’Empresa i Comunicació
• xarxa IBSEn: Europa i Amèrica del nord
• xarxa DEMI: Europa
• IP Lobbing (Brussel·les)
• Beijing Union University

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i 
Documentació
• Pràctiques d’interpretació a l’OnU (Viena)

Facultat d’Educació
• Cooperació: pràctiques a Guatemala

• Cooperació: pràctiques al Marroc
• Pràctiques a Pistoia (Itàlia)
• Sommerkolleg 2008

Escola Universitària de Ciències de la Salut
• Cooperació: pràctiques a nicaragua
• Cooperació: pràctiques a l’Argentina
• Cooperació: pràctiques al Marroc

Escola Politècnica Superior
• Cooperació: pràctiques internacionals

Nous convenis de mobilitat internacional

•  Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
- EUCS 

•  Universidad nacional Autónoma de 
nicaragua - León (nicaragua) - EUCS

•  Association Al Youssoufia des Personnes 
Handicapés Chefchaouen (Marroc) - FE

•  Escola Superior d’Enfermagem de Coimbra 
(Portugal) - EUCS

•  Aarhus Universitet (Dinamarca) - EPS 
Universidad CEU Cardenal Herrera (Estat 
espanyol) - EUCS

•  Presbiterian Hospital “La Española” (Estats 
Units) - EUCS

•  TAMK University of Applied Sciences 
(Finlàndia) - FEC 

•  Association Al Youssoufia pour des 
personnes Handicapés Chefhaouen 
(Marroc) - FE

•  Association Ayouma pour l’Éducation et 
l’Animation - FE 

Participació en fires internacionals

•  European Higher Education Fair Beijing 
2007 (xina)
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DOCÈnCIA

El curs 2007-2008 la UVic ha continuat treballant en el procés de reconversió de les titulacions per adaptar-les 
a l’Espai Europeu d’Educació Superior i ha obtingut la verificació positiva, per part del Consejo de Universidades, 
de dos graus oficials que es començaran d’impartir el curs 2008-2009: el grau de Ciències de l’Activitat Física i 
Esports i el grau de Traducció i Interpretació.
Aquest curs s’han impartit, d’acord amb el procés de Bolonya, quatre màsters universitaris: el de Comunicació 
i gastronomia, el de Traducció especialitzada, el de Formació de català per a adults i el d’Estudis de dones, 
gènere i ciutadania (el dos últims són interuniversitaris UB-UVic, coordinats per la UB). Així mateix, la UVic ha 
obtingut la verificació positiva de tres nous màsters universitaris: el d’Envelliment actiu, prevenció i bases per a 
una atenció integrada, el de Tecnologies aplicades de la informació i el de Comunicació i patrimoni cultural. La 
UVic té verificats actualment deu màsters universitaris (dos dels quals interuniversitaris).
Aquest curs s’ha potenciat també la millora de l’organització acadèmica i de la docència; la interacció entre 
docència i recerca; s’ha creat una estructura de professorat ajustada a les necessitats de futur, i s’han  
potenciat les relacions internacionals, tant dels estudiants com del professorat i del personal d’Administració i 
Serveis.
 La UVic es troba en un moment decisiu, davant els grans reptes del nou marc europeu, espanyol i català, i 

treballa per donar-hi resposta a curt i mitjà terminis.

Carles Torres i Feixas. Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat 

La UVic compta amb un total de 55 
professors i professores doctors 
acreditats per l’Agència Catalana 
de qualitat.

Creació del Centre d’Innovació 
i Formació en Educació (CIFE) 
que coordina, potencia i dóna 
una major coherència i projecció 
a la formació continuada, 
principalment en formació, suport, 
gestió de projectes educatius 
i realització de projectes de 
transferència pel professorat i 
altres professionals de l’Educació. 

Resolució favorable per part de 
l’AqU (Agència per a la qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya) 
per a la impartició de dos  nous 
Graus: Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport i Traducció i Interpretació.

S’ha atorgat la distinció Jaume 
Vicens Vives, com a premi 
col·lectiu, al professorat de la 
Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació pels 
seus esforços en la millora i la 
innovació de la qualitat docent en 
el camp de les humanitats. 

Dins el marc de la IV Fira 
Universitat-Empresa es va 
presentar la nova Oficina Tècnica 
de Suport a l’Empresa (OTSE) 
que posa a la disposició de les 
empreses, les institucions i les 
persones que vulguin beneficiar-
se dels recursos, la capacitat 
formadora i el coneixement que 
genera la Universitat.

L’AGAUR ha concedit l’ajut per al 
finançament al projecte de millora 
de la qualitat docent (MqD): 
Continguts curriculars de l’àrea 
d’educació obligatòria. Estat de la 
qüestió de la realitat escolar dels 
centres educatius col·laboradors 
amb la Universitat de Vic, i 
proposta d’intervenció.  El projecte 

pertany a la Facultat d’Educació.

Resolució favorable per part de 
l’AqU (Agència per a la qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya) 
per a la impartició de tres nous 
màsters universitaris: Tecnologies 
Aplicades de la Informació, 
Envelliment actiu, prevenció i 
bases per a una atenció integrada i 
Comunicació i Patrimoni Cultural.
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TITULACIOnS IMPARTIDES

Títols propis

Facultat de Ciències, Humanes, 
Traducció i Documentació 
Llicenciatura de Traducció i Interpretació 
(Crèdit Europeu)
Llicenciatura de Traducció i Interpretació 
(2n cicle semipresencial)
Diplomatura de Biblioteconomia 
i Documentació (presencial i 
semipresencial)

Facultat d’Empresa i Comunicació 
Llicenciatura d’Administració i Direcció 
d’Empreses
Llicenciatura de Publicitat i Relacions 
Públiques
Doble titulació d’Administració i Direcció 
d’Empreses i Publicitat i Relacions 
Públiques (5 anys)
Llicenciatura de Periodisme
Llicenciatura de Comunicació Audiovisual
Diplomatura de Ciències Empresarials 
Diplomatura de Turisme (Crèdit Europeu)
Doble titulació de Turisme i Publicitat i 
Relacions Públiques (5 anys)

E. U. de Turisme ESERP 
Diplomatura de Turisme

Facultat d’Educació 
Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle) 
(Crèdit Europeu)
Llicenciatura de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport
Mestre/a. Especialitat d’Educació Infantil
Mestre/a. Especialitat d’Educació Primària
Mestre/a. Especialitat d’Educació Especial
Mestre/a. Especialitat de Llengua 
Estrangera
Mestre/a. Especialitat d’Educació Física
Diplomatura d’Educació Social (Crèdit 
Europeu)

Escola Universitària de Ciències de la 
Salut 
Diplomatura d’Infermeria
Diplomatura de Fisioteràpia
Diplomatura de Teràpia Ocupacional
Diplomatura de nutrició Humana i 
Dietètica

Escola Politècnica Superior 
Llicenciatura de Ciències Ambientals
Llicenciatura de Ciències Ambientals (2n 
cicle semipresencial)
Llicenciatura de Biotecnologia
Llicenciatura de Ciència i Tecnologia 
dels Aliments (2n cicle presencial i 
semipresencial)

Enginyeria d’Organització Industrial (2n 
cicle presencial i semipresencial) (Crèdit 
Europeu)
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. 
d’Indústries Agràries i Alimentàries
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, 
esp. de Sistemes de Telecomunicació 
(presencial i semipresencial) (Crèdit 
Europeu)
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. 
d’Electrònica Industrial (presencial i 
semipresencial) (Crèdit Europeu)
Doble titulació E.T. Industrial i E.T. de 
Telecomunicació
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió 
(presencial i semipresencial)
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de 
Sistemes (presencial i semipresencial)
Doble titulació E.T. d’Informàtica de 
Sistemes i E.T. d’Informàtica de Gestió

Programes de Màster
Màster universitari en Comunicació i 
Gastronomia
Màster universitari en Traducció 
Especialitzada
Màster interuniversitari de Formació de 
Professors de Català per a Adults
Màster interuniversitari Estudi de Dones, 
Gènere i Ciutadania

Graduat Superior en Disseny –Gràfic, 
Interiors i Moda– (BAU, Barcelona)

Graduat Superior en Comunicació, 
esp. Publicitat, Màrqueting i Relacions 
Públiques (ESERP, Barcelona)

Graduat Superior en Empresa i 
Economia Internacional (ESERP, 
Barcelona)

Graduat en Gestió i Direcció 
d’Empreses Esportives (Escola 
Superior Johan Cruyff)

Graduado en Márketing y 
Comunicación (INSTETUR)
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DOCÈnCIA

AULA L3 DE FORMACIó COnTInUADA

El nou marc europeu d’ensenyament atorga a la formació continuada un paper essencial a l’hora d’aconseguir 
una societat econòmicament més competitiva, una millor cohesió social i també com a manera eficaç 
de promoure la ciutadania activa i el desenvolupament personal. El pla de formació permanent europeu 
vol promoure l’adquisició d’habilitats bàsiques, inclosa l’alfabetització digital, i proporcionar sistemes 
d’aprenentatge innovadors i més flexibles que facilitin l’accés als ciutadans de qualsevol edat a una educació 
de qualitat. L’Aula L3 de Formació Continuada programa activitats formatives innovadores i de la màxima 
qualitat adreçades als públics interessats en l’aprenentatge al llarg de la vida. Ofereix activitats formatives 
d’especialització, actualització, aprofundiment, reorientació laboral o canvi professional; afavoreix la 
incorporació dels titulats universitaris en el món laboral a través d’accions formatives d’especialització i 
professionalització; i intensifica les relacions entre la universitat i l’empresa. 
Les activitats formatives s’han dividit en cursos de postgrau, que tenen per objectiu oferir a l’estudiant una 
formació complementària o especialitzada en una àrea en la qual ja disposa d’una formació universitària prèvia; 
cursos d’extensió universitària, en què l’estudiant aprèn una determinada matèria –teòrica o pràctica– de 
manera profunda i, sovint, de forma sintètica o especialitzada, i en altres activitats de formació complementària 
(jornades, grups de treball, seminaris, etc.) que tenen per objectiu actualitzar coneixements i compartir 
experiències en diferents àmbits. 
Amb el nom d’Aula L3 d’Accés Directe, durant el curs 2007-08 s’han ofert una vintena d’assignatures de 
titulacions de la UVic com a cursos de format semipresencial per accedir als quals no s’exigia titulació 
acadèmica prèvia.
Per la seva banda l’entorn empresarial té unes necessitats formatives cada vegada més específiques que no 
poden cobrir-se amb un programa obert. Per això l’Aula L3 ofereix cursos a mida, és a dir, programes adaptats a 
les necessitats d’una empresa o institució.  

Joan Masnou i Suriñach. Adjunt a la rectora per a la Formació Continuada i la Comunitat Universitària

Tipus de curs
Nombre 

de programes
Nombre

de matriculats

Màsters i postgraus 5 80

Cursos d’especialització 1 50

Cursos d’extensió universitària 16 294

Jornades, seminaris i tallers 11 1296

Cursos d’accés directe 22 31

TOTAL �� 17�1

Cursos de formació a mida: 10

Programes i matrícula
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DOCÈnCIA

Màsters i postgraus

 1. Màster en Artteràpia
 2.  Postgrau d’Infermeria en anestèsia, 

reanimació i terapèutica del dolor 
 3.  Postgrau d’Intervenció psicomotriu 

preventiva 
 4.  Postgrau en Direcció i gestió 

empresarial 
 5. Màster en negocis internacionals 

Cursos d’especialització

 1. Biblioteques escolars i infantils 

Cursos d’extensió universitària

 1.  Transformació de matèries 
primeres biològiques

 2.  nutrició ortomolecular: aplicació 
terapèutica

 3.  L’exercici terapèutic cognoscitiu. 
Mètode Perfetti

 4.  Cyriax: massatge transversal 
profund 

 5. Relaxació instrumental miofacial 
 6.  Teràpia ocupacional en cures 

pal·liatives
 7.  El mètode Pilates com a eina de 

treball
 8. Els embenats terapèutics
 9.  Electrocardiografia bàsica per a 

infermeria 

 10.  Actualització en didàctica de la 
llengua i la literatura (2a edició)

 11. Iniciació a la direcció d’actors 
 12.  Realització de guions per a ficció 

televisiva 
 13.  noves estratègies competitives de 

màrqueting 
 14.  Postproducció de vídeo: introducció 

a after effects 
 15.  El nou pla general de comptabilitat. 

Principals novetats
 16. Comunicació, cultura i negocis

Jornades, seminaris i tallers

 1.  Jornada sobre el final de la vida
 2.  Converses pedagògiques: educació 

i cultura (2a edició)
 3.  V Jornades d’Educació en valors: 

construir la ciutadania des de 
l’educació 

 4.  Jornada sobre les ciències a 
l’educació infantil i primària

 5.  V Jornada de l’activitat física i 
educació

 6.  V Jornades sobre l’ensenyament de 
l’anglès a infantil i primària

 7.  La llengua que hem d’ensenyar a 
aprendre 

 8. Jornades Chronojump
 9.  xxV Jornades d’Universitats i 

Educació Especial 
 

10.  V Congrés d’Universitats i Educació 
Especial: “Educació inclusiva: 
interroguem l’experiència”

 11.  Taller sobre la gestió de l’empresa 
industrial en temps de crisi 
“turnaround” 

Cursos d’accés directe

 1.  Automatització de processos 
industrials 

 2. Administració i legislació ambiental 
 3. Energies renovables 
 4. Direcció comercial
 5.  Toxicologia ambiental i Salut 

Pública 
 6. Gestió de qualitat
 7.  Disseny, planificació i gestió de 

sistemes productius i logístics
 8. Enginyeria química 
 9.  normalització i legislació 

alimentàries
 10. química i bioquímica dels aliments
 11.  Estratègies d’intervenció en dolor 

crònic
 12.  Traducció especialitzada 

cientificotècnica: anglès-català
 13.  Iniciació a la traducció: francès-

català
 14.  Traducció especialitzada 

juridicoeconòmica: anglès-
espanyol

 15. Cultura i civilització anglosaxones
 16. Llengua francesa: nivell mitjà
 17.  Tècniques d’expressió escrita 

(català)
 18.  Tècniques d’expressió escrita 

(espanyol)
 19.  Traducció especialitzada 

audiovisual: anglès-català o 
espanyol

 20. Traducció de textos publicitaris
 21.  Dificultats d’aprenentatge: eines 

per a l’avaluació i la resposta 
educativa

 22.  Eines per a la diversitat des d’un 
enfocament inclusiu
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FORMACIó COnTínUA. CEnTRES COL·LABORADORS ExTERnS

Institut Superior d’Estudis (ISED)

• Assessoria laboral
•  Direcció i gestió de centres i serveis 

d’atenció a la tercera edat
• Especialista en seguretat
• Gestió de finques
• Gestió immobiliària
• Màrqueting immobiliari
• Tributació i assessoria fiscal
•  Valoracions immobiliàries i perícia 

judicial
•  Curs superior en Gestió de la seguretat 

i investigació
• Pèrit juducial immobiliari

BAU, Escola Superior de Disseny

•  Curs d’especialització en Disseny gràfic 
(BAU-nit)

•  Postgrau en Disseny d’interiors 
d’espais comercials

•  Curs d’especialització en Disseny 
d’interiors (BAU-nit)

• Màster en Motion Graphics
•  Postgrau en Disseny editorial. Direcció 

d’art en publicacions

Institut Superior d’Estudis Psicològics 
(ISEP)

• Màster en Logopèdia
•  Màster en Intervenció en dificultats en 

l’aprenentatge
• Màster en Pedagogia terapèutica
• Màster en Educació infantil
•  Postgrau en Gestió per a tècnics en 

recursos humans
• Màster en Musicoteràpia
• Màster en Audició i llenguatge

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i 
Empresarials / ESERP

•  Màster / postgrau i curs en Auditoria de 
comptes

Escola Superior Balear

•  Màster i curs in Business 
Administration

Business Technology & Consulting 
(BTC)

•  Màster / postgrau i curs en qualitat i 
seguretat alimentària

• Curs d’Auditor del sistema APPCC

DOCÈnCIA

UnIVERSITAT D'ESTIU

Aquesta xIII edició de la Universitat 
d’Estiu ha ofert un total de 25 cursos, 3 
jornades i 4 escoles d’estiu. Els cursos 
s’han agrupat en vuit grans àmbits: 
Activitat física i esport, Art, disseny i 
humanitats, Biociències, Educació, 
Empresa, Informació i documentació, 
Nutrició i aliments i Salut i s’han impartit 
en diferents indrets de Catalunya per 
facilitar l’assistència als interessats: Vic 
(24), Barcelona (2), Granollers (2), Roda 
de Ter (1), Montesquiu (1) i el Lluçanès (1). 
S’hi ha matriculat 722 persones hi han 
participat 80 professors/es, 71 ponents i 
una llarga llista d’institucions i empreses 
col·laboradores.
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DOCÈnCIA

ÀREA DE PLAnIFICACIó, ESTUDIS I AVALUACIó

El curs 2007-2008 l’Àrea de Planificació, Estudis i Avaluació ha continuat treballant per assolir el seu 
objectiu general de gestionar la planificació estratègica i lligar-la a l’establiment i gestió dels mecanismes 
d’assegurament de la qualitat a totes les unitats de la UVic. 
Pel que fa al Pla de qualitat, el desembre de 2007 es va aconseguir la certificació, per part de l’Agència per a la 
qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AqU), del Manual d’Avaluació Docent del Professorat de la UVic, el 
qual va ser dissenyat segons les directrius del programa DOCEnTIA, que és el programa estatal per a l’avaluació 
de la qualitat de la docència. S’ha començat també la confecció de l’aplicatiu que es farà servir a partir del curs 
2008-2009 per dur a terme les avaluacions i s’ha treballat en la preparació de l’avaluació externa del model de la 
UVic que ha de tenir lloc a finals de curs vinent. 
Aquest curs s’ha dissenyat també el Sistema de Garantia Interna de la qualitat de la UVic, seguint les directrius 
del programa AUDIT. Aquest sistema estableix i integra els procediments i mecanismes per a l’assegurament i 
avaluació de la qualitat de la gestió, dels serveis, de la recerca i de la docència de tota la universitat. També s’ha 
preparat la documentació per al període d’informació pública de la proposta previ a l’aplicació del sistema a totes 
les unitats i s’ha començat a treballar en l’aplicatiu informàtic que ha de facilitar el funcionament del sistema. 
Les directrius que s’especifiquen en el programa AUDIT han servit per perfeccionar el disseny dels mecanismes 
d’assegurament de la qualitat de les propostes de nous graus i postgraus. D’aquesta manera s’han complert els 
requeriments del programa VERIFICA, que és el programa estatal per a la certificació de titulacions.
Cap a finals de curs, i d’acord amb el que s’especifica en el Model d’Avaluació de la Recerca de la UVic, s’ha dut 
a terme l’avaluació de la qualitat dels encàrrecs de recerca que es van fer el curs 2005-2006 i s’ha preparat la 
documentació per realitzar la primera avaluació triennal, tant interna com externa, de tots els projectes de 
recerca de tots els grups.      
L’APEA ha seguit impulsant el programa d’acreditació del professorat i supervisant i donant suport al professorat 
que vol sol·licitar l’acreditació. Aquest any ha estat el primer que les convocatòries d’acreditació s’han fet sense 
conveni bilateral entre la UVic i l’AqU i segons procediments integrats amb els de les universitats públiques. 
També s’ha preparat i signat el conveni de la UVic amb l’AqU que permet l’aplicació a la nostra universitat dels 
mateixos criteris i procediments per a l’avaluació per sexennis de l’activitat investigadora establerts per al 
personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.

Joan Solà Montserrat. Director de l'Àrea
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RECERCA I TRAnSFERÈnCIA 
DE COnEIxEMEnT

Ciències experimentals
•  Bioinformàtica i Estadística Mèdica
•  Codisseny Hardware-Software
•  Fotònica
•  Medi Ambient
•  Processament de Senyal
•  Tecnologia dels Aliments

Ciències de la salut
•  Alimentació i Salut
•  Salut, Benestar i qualitat de vida
•  Fisiologia de l’Esforç i Estudi del 

Moviment

Ciències humanes
•  Aprenentatge Col·laboratiu en 

Traducció i Llengües Estrangeres
•  Editorials, Traduccions i Traductors a 

la Catalunya Contemporània
•  Estudi i Edició de Textos Literaris 

Contemporanis

Ciències socials
•  Amèrica Llatina
•  Audiovisual i Textual
•  Distribució de la Població, Activitat i 

Renda
•  Emprèn
•  Esport i Activitat Física
•  Estudis de Gènere: Dona i Societat

•  Investigació Comptable i Financera
•  Món Rural: Evolució i Factors de Canvi 

Ciències de l’educació
•  Autonomia i Aprenentatge de les 

Llengües
•  Atenció a la Diversitat
•  Desenvolupament i Educació en 

Context
•  Educació, Llenguatge i Literatura
•  Recerca Educativa

Ciències de la comunicació
•  Comunicació Turística i Cultural
•  Interaccions Digitals

El curs 2007-2008, central en el desenvolupament del Pla Estratègic de la UVic, ha significat un tram de 
consolidació i d’ordenació de les activitats de recerca i transferència de coneixement, d’acord amb processos 
d’avaluació interna i d’ajustament a diferents requeriments de l’entorn universitari i territorial.
Durant aquest curs s’han desenvolupat les primeres mesures d’avaluació de la qualitat de la Recerca del pro-
fessorat i dels centres de la universitat amb un balanç i unes expectatives remarcables.
Aquestes mesures han comptat amb elements de progrés necessaris i fonamentals com la determinació per 
part del CDU de la UVic d’àrees i de projectes prioritaris de la recerca, que han perfilat la definició de l’actual 
mapa d’activitats, tot posant les bases per a la determinació de les línies principals de desenvolupament futur.
El curs 2007-2008 ha significat, també, l’orientació de la transferència de coneixement, dels seus procediments 
i funcionament, als requeriments de l’entorn i generals; orientació que s’ha generat en la formulació de la carta, 
o relació, de suports a l’empresa i al conjunt de les institucions, i a la millora i ampliació de l’OTRI en la seva di-
mensió d’Oficina Tècnica de Suport a l’Empresa (OTSE), en el marc del conveni de col·laboració amb la Delegació 
a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Aquestes millores han estat també dirigides al suport tècnic al professorat en la seves activitats i en la partici-
pació en convocatòries internes i externes.
La trajectòria iniciada en cursos anteriors, amb els elements d’ordenació generats durant aquest curs –mesures 
d’avaluació, definició dels encàrrecs de recerca, compactació de projectes i de grups de recerca, entre d’altres–, 
han permès millorar els resultats de recerca i de transferència: publicacions, participacions en congressos i en 
convocatòries externes, etc.
Ha estat també durant aquest curs que s’ha creat el Centre d’Estudis i Recerca de Migracions i Intercultura-
litat (CERMI) i que s’han posat les bases per a la transformació de la Biblioteca en Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI); transformació que, progressivament, ha d’estar al servei de la millora, tant 
dels suports a les activitats de recerca com del conjunt de l’activitat universitària.

Robert Ruiz i Bel. Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement

Relació de grups de recerca en funció de l’àrea de recerca
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RESULTATS

•  El 13 de maig Marcela del Marco va llegir 
la tesi amb menció de doctorat europeu 
titulada “Gender Stereotypes and 
Dubbing: Similarities and Differences in 
the Translation of Hollywood and British 
films”.

•  El 27 de juny Josep M. Frigola va llegir la 
tesi: “La traducció literària a la Catalunya 
de postguerra (1939-1945)”.

•  4a edició de l’e-week, la setmana digital 
a Vic, amb la presència, entre altres, de 
Kevin nelly, creador i primer director de 
la revista Wired; Sara Monaci, professora 
de la Universitat de Torí i Lizzie Jackson, 
experta en disseny i gestió de comunitats 
virtuals a la BBC (novembre 2007). 

•  V Jornades d’Educació en Valors amb 
el lema: Construint la ciutadania des 
de l’educació, organitzades des de la 
Facultat d’Educació (novembre 2007).

•  Seminari sobre la literatura femenina 
al Marroc i sobre el Centre cultural i de 
promoció de les dones «Le Fémenin 
Pluriel» de Rabat, organitzats des 

de la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris de la UVic i el Centre d’Estudis 
Interdisciplinars de la Dona (07/11/2007).

•  Seminari sobre Gènere i Traducció, 
organitzat pel grup de recerca d’Estudis 
de gènere, dona i societat (28/02/2008).

•  Des del grup de recerca d’Estudis 
de gènere, dona i societat, i dins del 
projecte “Converses amb catalanes 
d’avui”, subvencionat per l’Institut Català 
de les Dones, es van portar a terme 
dues entrevistes: la primera, Conversa 
amb Rosa Maria Calaf, dedicada al 
món del periodisme (28/05/2008), i 
la segona Conversa amb Montserrat 
Tresserras, dedicada al món de l’esport 
(19/06/2008).

•  xxV Jornades d’Universitats i Educació 
Especial organitzades per la Facultat 
d’Educació amb participants de diverses 
universitats de l’Estat espanyol (12 i 13 
de març). 

•  V Congrés d’Universitats i Educació 
Especial: “Educació Inclusiva, 

interroguem l’experiència” organitzat 
des de la Facultat d’Educació (13 i 14 de 
març).

•  II Cicle de Conferències, Biologia de 
Sistemes: Estructura, Funció i Evolució, 
organitzat pel grup de recerca en 
Bioinformàtica i Estadística Mèdica (6 i 
7 de maig).

•  xII Jornades de Traducció i Interpretació: 
traducció audiovisual, organitzades pel 
grup de recerca Audiovisual i Textual (17 
d’abril i 13 de maig). 

•  2a Jornada tècnica noves tendències 
en la preparació i purificació de la 
mostra. Grup de recerca de Medi 
Ambient i el Departament d’Indústries 
Agroalimentàries i Ciències Ambientals 
(28 i 29 de maig).

•  Dos seminaris, organitzats pel grup de 
recerca de Fotònica i finançats per la 
“Red Temática en óptica Cuántica y no 
Lineal”. 17/06/2008. 

Tesis, congressos, seminaris i jornades



En la reestructuració de la Junta de Rectorat que es va dur a terme a l’inici del curs es va decidir ampliar l’àmbit 
de responsabilitat del delegat de la rectora per a les Relacions Institucionals amb la Comunicació.
Pel que fa a les Relacions Institucionals cal destacar els 60 nous convenis signats aquest curs per dur a 
terme projectes de col·laboració amb institucions públiques i privades. Així mateix la UVic s’ha incorporat 
en organitzacions diverses, entre les quals l’Associació d’Empreses Innovadores TECMAP i la Fundació Martí 
l’Humà de la Garriga; s’ha sol·licitat l’ingrés a l’Associació d’Universitats Europees (EUA) i s’han fet passos 
importants per intregrar-nos a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). També s’ha desplegat una 
intensa activitat dins la xarxa Vives d’Universitats a través de l’edició de la nova revista BUC, transformació del 
butlletí nEU, del consell de redacció del qual ostentem la direcció.
Pel març va tenir lloc la presentació de l’Oficina Tècnica de Suport a l’Empresa, creada per apropar la UVic 
a l’entorn empresarial i contribuir a la innovació i el progrés econòmic i social del país i s’han impulsat 
unaquinzena de projectes derivats del conveni amb la Cambra de Comerç.
Paral·lelament, per raó de la nostra activitat acadèmica i de compromís amb el territori, hem intensificat 
els contactes amb representants polítics, empreses i institucions de l’entorn immediat i mediat: diputats, 
consellers, Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d’Osona, Fundació Eduard Soler de Ripoll, Fundació 
Universitària del Bages, Ausa Futur, etc., amb la voluntat de projectar-nos com a institució i de liderar o 
participar, segons els casos, en projectes decisius per al futur de la nostra universitat com poden ser, entre 
altres, el del Parc Tecnològic.

Josep Terradellas. Delegat de la rectora per a les Relacions Institucionals i la Comunicació

RELACIOnS InSTITUCIOnALS 
I COMUnICACIó
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En aquest breu resum esbossem les tasques més destacades que s’han portat a terme des de l’Àrea de 
Comunicació. 
Pel que fa a les accions de promoció destaquen les 192 visites als centres de secundària, que suposen un 
increment del 8% en relació al curs 06-07; els 1150 assistents a la Jornada de Portes Obertes, que es va 
celebrar el 12 d’abril de 2008, i que va ser l’any que va reunir més visitants; i les 3120 peticions d’informació 
rebudes gràcies a la presència a les fires de Girona; Estudia; Futura; Valls i Mercat del Ram per donar a conèixer 
l’oferta educativa de la Universitat.
Pel que fa a les accions de publicitat i relacions públiques, destaca la nova campanya institucional  amb el lema 
“Exit. Obre’t les portes al món”, i la gestió de les campanyes dels màsters oficials, universitat d’estiu, escola 
d’idiomes, e-week, entre altres. També s’ha celebrat la 10a edició dels Premis Universitat de Vic als millors 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. Per commemorar-ne els 10 anys, s’ha augmentat la quantia 
dels premis i s’ha ofert la matrícula gratuïta de primer curs als estudiants guanyadors. I juntament amb l’Àrea 
d’Estudiants s’ha elaborat el projecte del nou carnet d’estudiant.
Al llarg d’aquest curs s’ha realitzat un estudi de la imatge de la universitat per tal de conèixer el posicionament 
de la marca UVic i  l’oferta i la demanda del mercat universitari català.
A banda d’aquestes accions, s’ha continuat editant setmanalment l’Apunt i trimestralment el Fem UVic (dirigit 
als antics alumnes). Pel que fa a infraestructures, l’Àrea de Comunicació s’ha traslladat a l’edifici F, fet que ha 
permès millorar l’atenció directa.

ÀREA DE COMUnICACIó
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ÀREA D’ESTUDIAnTS I COMUnITAT

SERVEI D’ESTUDIAnTS
La tasca principal del Servei d’Estudiants ha estat 
l’atenció directa. El nombre de consultes ateses 
durant el curs ha estat de 1.847, i han sgnificat un 
increment del 41%, en relació al curs anterior. 
L’àmbit temàtic amb major nombre de consultes és 
l’allotjament, amb un 68% (1.254 consultes), seguit 
de l’apartat “altres” (16%, 278 consultes) que recull 
temes de gestions acadèmiques, cursos no reglats, 
activitats culturals, la ciutat, vida social, exestudiants, 
i “treball” (12%, 219 consultes). El tema del transport 
ocupa un 5%, amb 84 consultes. 
Ha continuat l’edició del butlletí digital Uvic.cat. El 
format bloc ha aportat dinamisme a la publicació, 
ha fet més àgil la gestió de notícies i evita haver 
d’acumular la informació fins al dia de l’edició. 
qualsevol persona autoritzada pot fer-hi la seva 
aportació. La periodicitat és quinzenal. 

SERVEI D’ESPORTS
Participació de quaranta estudiants als Campionats 
de Catalunya Universitaris. Es van obtenir set 
medalles d’or, cinc de plata i divuit de bronze.
Participació de 354 estudiants als Campionats 
d’Espanya Universitaris. Es van obtenir una medalla 
d’or i una de bronze.

Tres estudiants de CAFE van rebre el 
reconeixement de millors esportistes catalans 
universitaris 07-08: Montserrat Martínez en 
duatló i triatló, Jocasta Franquesa en esports 
d’hivern i Francesc González en judo.
Trenta estudiants de la Universitat de Vic van rebre 
el diploma de reconeixement esportiu per la seva 
participació i pels resultats del curs. També es varen 
entregar els diplomes al mèrit esportiu a les persones 
que al llarg dels anys han col·laborat en les activitats 
del Servei d’Esports. 

SERVEI D’InSERCIó LABORAL 
Aquest curs ha entrat en funcionament el 
nou aplicatiu web d’inserció laboral que 
comporta millores importants tant per als 
i estudiants com per a les empreses. 
Per tercer any consecutiu s’ha elaborat l’Estudi 
d’Inserció laboral (observatori laboral) dels titulats 
del curs 2006-07 amb l’objectiu d’analitzar la seva 
situació laboral. S’han analitzat aspectes com el 
percentatge d’inserció en el mercat laboral, el mètode 
de recerca de feina, la relació entre els estudis i la 
feina, la satisfacció amb els estudis realitzats a la 
UVic... Es van fer 244 enquestes que suposen el 33% 
dels titulats del curs acadèmic 2006-07.
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SERVEI D’ORIEnTACIó 
PSICOPEDAGÒGICA
El Servei ha atès 47 persones aquest curs, totes elles 
en més d’una sessió. El 79% eren dones i el 21% 
homes. 
El 90% eren estudiants i la resta membres del 
professorat i del PAS. El 32% eren de l’Escola 
Universitària de Ciències de la Salut, el 45% de la 
Facultat d’Educació, el 6% de l’Escola Politècnica 
Superior, el 2% de la Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Interpretació, i el 15% de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació.
El Servei ha format part de la comissió redactora del 
Pla d’inclusió de les persones amb discapacitat de la 
UVic.

SERVEI D’ATEnCIó A ESTUDIAnTS 
AMB DISCAPACITACIó
Ha coordinat la redacció i el disseny del Pla d’inclusió 
de les persones amb discapacitat de la UVic”
Ha coordinat la “Jornada d’Accessibilitat universal: 
disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom”, 
en al marc de la xIII Universitat d’Estiu de la UVic.

VIC-VIEW
Professora de referència: Maria Carme Raurell. 
Voluntariat a càrrec del servei: 12 estudiants formats.
Presentacions del Servei: 7 sessions
29 de novembre de 2007, participació en la festa de 
tercer d’Infermeria a la discoteca Pocket Bikes.
10 d’abril de 2008, projecció comentada de la 
pel·lícula Martín Hache

OFICInA DE GESTIó CULTURAL
•  Activats culturals i/o de lleure de caire institucional.

· Plataforma Cultural de la UEV (juny 08).
· Comissió 10è aniversari de la UVic.
·  Exposició “La Gran Guerra (1914-1918): vida i mort 

a les trinxeres”. 
·  Gestió de l’Espai d’exposicions (Edifici B). A partir 

d’abril 2008.
·  Gestió itinerància de les exposicions Dones 

Traductores i Dones de Teatre.

•  Activitats de suport i d’assessorament a la 
Comunitat Universitària.

•  Gestió de peticions i propostes de caràcter lúdic 
i cultural provinents d’entitats i d’institucions 
externes.

COnSELL D’ESTUDIAnTS
Aquest curs s’han mantingut diverses reunions amb 
membres del rectorat per redefinir els estatuts del 
Consell d’Estudiants i lliurament al rectorat per a 
la seva aprovació. S’han fet diverses reunions amb 
representants del Servei d’Estudiants i de l’Àrea 
de les TIC per desenvolupar el programa Altaveu 
d’aspectes millorables per tal que tots els estudiants 
poguessin participar-hi i per redactar-ne les normes 
de funcionament. 
Membres del Consell d’Estudiants: Eva Cervera 
(presidenta), Miquel Colomo, Carme Peñas i Agustí 
Miró.
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En aquest breu resum destacarem les actuacions 
més rellevants per fer efectiu el canvi del sistema 
informàtic de gestió bibliotecària, la implementació 
i posada en funcionament de programari nou que 
ens permet oferir nous serveis i la participació en 
la construcció del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni 
Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC).

Canvi de sistema 
Un dels passos més decisius i delicats del canvi d’un 
sistema informàtic és la migració de les dades d’un 
sistema a l’altre. La Biblioteca ha estat treballant, 
des del febrer fins ben entrat el juliol, en l’anàlisi i 
preparació dels registres de la base de dades actual 
amb vistes a la propera migració cap al nou sistema 
en estreta col·laboració amb el Servei d’Informàtica. 
Un cop establert el procediment, se’n va fer una 
presentació al grup d’informàtics de les biblioteques 
de les universitats catalanes, a petició del Concorci de 
Biblioteques Universitàries (CBUC). 

Nous serveis 
A principis de maig, la Biblioteca va posar a disposició 
dels seus usuaris un nou servei, el portal de recursos 
electrònics anomenat Cercatot que permet agilitzar la 
recuperació de la informació, facilita la integració dels 
recursos i en potencia l’ús.

El Cercatot, basat en la integració dels programaris 
Metalib i SFx de l’empresa ExLibris, ofereix diverses 
funcionalitats:

-  Com a punt d’accés únic als diversos recursos 
electrònics de què disposa la Biblioteca (revistes 
electròniques, llibres electrònics, bases de dades, etc.)

-  Localitza els recursos electrònics subscrits per la 
UVic, així com una selecció de recursos electrònics 
de lliure accés.

-  Localitza revistes electròniques i accedeix al text 
complet dels articles.

-  Cerca bibliografia específica sobre la temàtica 
seleccionada i accediex al text complet. 

-  Fa cerques simultànies en grups de recursos 
seleccionats.

Subvenció per a la catalogació de fons patrimonials
A l’inici del curs 07/08 la Biblioteca va rebre una 
subvenció de la Biblioteca de Catalunya per participar 
en la catalogació de fons patrimonials pertanyents a 
la col·lecció Macaya que s’han d’incloure en el Catàleg 
Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. En 
total es van catalogar 718 títols –1.217 volums– de 
documents impresos del segle xIx.

BIBLIOTECA
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Aquest curs han passat pel Servei d’Audiovisuals 
2.468 estudiants a fer les seves realitzacions 
videogràfiques, fotogràfiques i d’àudio.

•  L’arxiu fotogràfic de la UVic s’ha incrementat amb 
10.936 fotografies.

•  S’han realitzat 2.463 préstecs de material 
audiovisual.

•  S’ha continuat treballant en la realització de 
produccions videogràfiques per a entitats i 

institucions amb convenis signats amb la UVic, 
destaquen:

– Producció i postproducció del making of de la 
pel·lícula Serrallonga.

– Postproducció i estrena dels vídeos del Museu del 
Coure, de l’empresa La Farga Lacambra.

– Producció i realització d’un vídeo sobre les 
Jornades Esportives Internacionals de l’Institut 
Stocom de Barcelona.

– Edició del vídeo sobre la història del Temple Romà 
per al Patronat d’Estudis Osonencs.

• Tasques internes:

– Producció i realització de les Converses amb 
Catalanes d’Avui per al CEID. 

–Realització d’un vídeo per al Campus Mòbil.
– Realització de les produccions videogràfiques i 

fotogràfiques per als actes dels 10 anys de la UVic.
–Realització dels espots institucionals de la UVic.
– Realització de les falques radiofòniques de la 

campanya publicitària d’enguany.
– Instal·lació dels nous equipaments audiovisuals de 

les aules.

SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)

ARxIU GEnERAL

Aquest curs s’ha posat en funcionament el Programa 
per a la protecció i conservació del patrimoni 
documental de la Universitat de Vic (Patridoc-UVic) i 
s’ha iniciat la digitalització de les actes dels òrgans 
de govern de la Universitat. La responsable del Servei 
s’ha incorporat a la Comissió de Seguiment del Pla de 
Sostenibilitat i ha coordinat la recollida i destrucció 
certificada de 2.640 Kg de documentació. S’ha 
impartit la 4ª edició del curs “Introducció a la gestió 
documental”, amb 22 assistents; s’han rebut 62’1 m/l 
de documentació i s’han tramitat 141 peticions de 
consulta i préstec de documents.
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SERVEIS LInGÜíSTICS

Enguany s’han posat en funcionament els Serveis Lingüístics de la Universitat de Vic. Aquests Serveis, 
adreçats a tota la comunitat universitària, tenen com a objectius estimular l’ús de la llengua catalana com a 
llengua pròpia de la Universitat, potenciar l’ús d’altres llengües com a vehicles de comunicació en el marc de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior i donar resposta a les diverses necessitats lingüístiques que es generen 
en el si de la UVic. Per això duen a terme accions i activitats en els àmbits de la formació, de la dinamització 
lingüística, de la correcció, traducció i interpretació i de la creació i difusió de recursos lingüístics.
En l’àmbit de la formació en llengua catalana durant el curs 2007-08 s’han ofert dos cursos 
intensius d’una setmana de durada i tres cursos extensius quadrimestrals per a estudiants 
internacionals, amb una assistència total de 78 persones, i quatre cursos extensius quadrimestrals 
per a estudiants castellanoparlants, amb una assistència total de 50 persones.
Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, s’han corregit aproximadament 186.000 
paraules (129.000 en català, 44.000 en castellà i 13.000 en anglès), i se n’han traduït prop 
de 63.500 (33.750 a l’anglès, 27.725 al castellà i aproximadament 2.000 a l’alemany).
En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en col·laboració amb l’Àrea de Relacions Internacionals, 
s’han organitzat activitats d’acollida per als estudiants internacionals de la UVic i una visita 
a Vic per a tots els estudiants Erasmus de les universitats catalanes en col·laboració amb 
la Plataforma per la Llengua, amb l’assistència d’un centenar persones. A més a més, s’han 
organitzat conferències i activitats al voltant de la celebració de l’Any Internacional de les 
Llengües, entre altres, la d’inauguració dels Serveis, a càrrec de Tilbert Stegmann.
D’altra banda, amb la publicació del web dels Serveis Lingüístics, s’han posat a la disposició de 
la comunitat universitària una colla de recursos lingüístics: models de documents acadèmics 
i administratius, criteris lingüístics, recursos de formació i recursos terminològics.
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AULA D’AUTOAPREnEnTATGE

Durant el curs 2007-08 l’Aula d’Autoaprenentatge ha continuat la tasca d’adequació dels materials i recursos 
del servei d’acord amb les recomanacions i criteris del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, 
l’ensenyament i l’avaluació de les llengües del Consell d’Europa.

ESCOLA D’IDIOMES

Aquest curs s’han impartit set llengües diferents: alemany, anglès, àrab, castellà, francès, italià i xinès, i s’han 
fet cursos de preparació per als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. El nombre d’estudiants 
ha estat de 353, el que suposa un increment del 30%. L’objectiu principal per al curs 2008-09 és consolidar 
aquest creixement. També cal constatar l’èxit de l’oferta dels cursos de conversa Parlons! i Eating in English. 
Aquest estiu es desenvolupà la 2a edició de l’Escola d’Idiomes d’Estiu en el marc de la Universitat d’Estiu. 
Hem passat de dos grups a quatre i de 18 a 45 estudiants. Pel que fa a cursos in company hem continuat 
fent formació en anglès a Bonpreu SA, i s’ha fet un curs de xinès a la Unió Intersectorial Empresarial del 
Ripollès. També s’han impartit tres cursos d’anglès de diferents nivells per al PAS i el PDI de la UVic.
Pel juny el Instituto Cervantes va reconèixer la Universitat de Vic i la seva Escola d’Idiomes 
com a centre examinador del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Així doncs, 
a partir del proper curs es començaran a fer els exàmens perquè els estudiants internacionals 
que ho desitgin puguin tornar al seu país amb un títol oficial de llengua castellana.

Externs

E. col·laboradores

PAS / PDI

Exestudiants UVic

Estudiants UVic

Erasmus

28%

3%

6%

5%
11%

47%

Procedència dels estudiants de l’Escola d’Idiomes
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ÀREA DE LES TECnOLOGIES DE LA InFORMACIó I LA COMUnICACIó (TIC)

Aquest curs hem treballat en diverses millores que afecten tots els col·lectius de la comunitat universitària. 
Hem vist la posada en marxa d’un web accessible a persones amb necessitats diferents i de nous webs per a 
exestudiants, proveïdors i empreses i una nova Borsa de Treball. Hem col·laborat en la reconfiguració de l’Aula 
L3, la posada en marxa dels Serveis Lingüístics, la configuració d’un programa de gestió de màrqueting per a 
l’Àrea de Comunicació i el nou sistema de catàleg interuniversitari de la Biblioteca. Així mateix, el novembre de 
l’any 2007, la UVic va convertir-se en la primera universitat no pública que participa en el Sistema d’informació 
d’Universitats i Recerca de Catalunya de la Generalitat, UnEIx.
quant als processos administratius, l’Àrea de les TIC ha liderat la consolidació del programa de Gestió 
Acadèmica i Universitària, amb nous serveis de gestió integrada de les prestacions laborals del professorat 
i un nou sistema de codi de barres que fa més flexibles els tràmits de la matrícula. Des de la perspectiva de 
l’automatització, l’Àrea de les TIC treballa en projectes de millora sostenible de la gestió dels espais, la confecció 
d’horaris, la internacionalització, l’edició de documents i un llarg etcètera.
El Campus Virtual s’ha enfortit amb un disseny més modern i diverses millores, sobretot a les seccions de 
serveis a la comunitat i la investigació. 
Al llarg del curs s’ha portat a terme millores del parc informàtic, de serveis de seguretat i identificació, de 
connectivitat i de xarxa i hem vist la connexió de la UVic a l’Anella Científica per fibra òptica, que ens aporta 
noves possibilitats d’ampliació de serveis de banda ampla.
En resum, l’Àrea de les TIC s’implica de forma transversal a la vida universitària i amb la magnitud dels projectes 
que té entre mans ens invita a mirar el futur informàtic amb optimisme.
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EMPRESES VInCULADES

Eumogràfic
Eumogràfic es va traslladar el mes de maig a la Masia Torre 
dels Frares per tal de tenir una comunicació més estreta amb el 
conjunt de serveis de la Universitat de Vic. Així mateix aquest curs 
Eumogràfic va rebre un Trofeu Laus en disseny editorial pel catàleg 
de l'exposició Índex organitzada amb motiu del desè aniversari de 
la Universitat de Vic, comissariada per Anna Palomo, i que es va 
poder veure al Museu de l'Art de la Pell el setembre de 2007.

Eumo Editorial 
Eumo Editorial va iniciar el curs 2007-2008 amb la participació a 
la Fira del Llibre de Frankfurt, que tenia Catalunya com a cultura 
convidada d’honor. I el va tancar amb la publicació dels sis primers 
títols de la nova col·lecció Al dia (L’esclat de l’Est; L’islam, un veí per 
conèixer; Serveis i servituts digitals; I després de la globalització?; El 
finançament dels partits polítics? i La societat i el canvi climàtic); una 
col·lecció per a lectors inquiets que volen conèixer què passa al món.

Aquest curs han impartit 33 conferències personalitats de gran 
nivell com ara Salvador Cardús, que va impartir “La convivència com 
a valor”; Fèlix Martí “Les religions, factor de pau o de guerra”; xavier 
Masllorens ”De la defensa militar a la seguretat humana”; M, Àngels 
Petit “La violència a la Prehistòria”; Màrius Serra “Enviar i rebre”; 
Antoni Pladevall “La Revolta Remença a la Catalunya Vella”; Ricart 
Gili “La música de jazz: origen i característiques bàsiques”; Pilarín 
Bayés i nando Jubany “La cuina d’abans a Osona”; Francesc Mauri “El 
canvi climàtic”; Francesc Lozano “Tots els colors del món”; Joan Vives 
“Mozart: els anys daurats”; Antoni Dalmau “Trobadors i joglars”, etc. 
La mitjana d’assistència ha estat de 261 alumnes per conferència.

AULA D’ExTEnSIó UnIVERSITÀRIA GEnT GRAn D’OSOnA
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•    En l’acte d’inauguració del curs, el 17 d’octubre 
de 2008, presidit per l’Hble. Sr. Ernest Maragall, 
conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
van rebre la medalla de la Universitat de Vic els 
senyors Ricard Torrents, Enric López, i Jaume Puntí, 
que havien ostentat els càrrecs de rector, vicerector 
i administrador respectivament, del primer rectorat 
de la UVic.

•    Ricard Torrents i Bertrana va rebre la medalla 
per la fundació de l’Escola de Mestres el 1977, de 
l’editorial Eumo el 1979, de l’estudi Eumogràfic 
el 1984, dels Estudis Universitaris de Vic el 1987, 
de la Universitat de Vic el 1997, i per la seva tasca 
com a primer rector de la Universitat des del seu 
reconeixement fins a l’any 2002. Per la seva extensa 
obra d’investigador en el camp de la cultura i de 
reflexió sobre la universitat, per la creació de 
col·leccions emblemàtiques d’Eumo Editorial com 
Textos Pedagògics o l’Obra Completa de Verdaguer, i 
per l’impuls de la Societat Verdaguer i la direcció de 
la Càtedra Jacint Verdaguer d’Estudis Literaris de la 
Universitat de Vic.

•    Enric López i Ruestes la va rebre per l’impuls que 
va donar a l’Escola de Mestres primer, als Estudis 
Universitaris de Vic a continuació, i finalment a la 
Universitat de Vic en les diversos càrrecs de gestió 

i direcció que va ocupar des de 1977. Per la seva 
tasca com a impulsor i primer director de l’Escola 
Politècnica Superior des de la seva inauguració el 
curs 1989-90 fins al curs 1998-99. Per la seva labor 
com a vicerector d’Ordenació Acadèmica i adjunt al 
rector de la Universitat de Vic, des del 21 de maig de 
1997, en què fou aprovada, fins a la seva jubilació 
l’any 2000; i com a patró de la Fundació Universitària 
Balmes.

•    A Jaume Puntí i Busquets li va ser atorgada per la 
tasca que va desenvolupar com a administrador, 
des de l’any 1977 fins al 1997, de l’Escola de Mestres 
Balmes primer, de la Fundació Universitària Balmes 
després, i finalment dels Estudis Universitaris 
de Vic. Per la seva tasca al capdavant de 
l’administració de la Universitat de Vic des de la 
seva aprovació el 21 de maig de 1997. Per la seva 
tasca com a administrador i membre dels consells 
d’administració d’Eumo Editorial i Eumogràfic, 
empreses vinculades a la Universitat de Vic, fins a la 
seva jubilació el març del 2000.

•    La lliçó inaugural la va impartir el Dr. Francesc 
Codina, professor del departament de Filologia 
de la Facultat d’Educació, sobre el tema Llengua, 
literatura i educació.

ACTIVITAT InSTITUCIOnAL

Distincions institucionals
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Incorporacions al govern de la UVic

•    A partir de gener de 2008 Josep M. Clotas, 
economista, va substituir Antoni Uix com a gerent de 
la Universitat de Vic.

•    El Patronat de la Fundació Universitària Balmes 
es va ampliar amb tres membres de representació 
social per tal de completar els catorze patrons 
previstos en els estatuts: Joaquim Comella, 
president del Consorci Hospitalari; Oriol Guixà, 
president de la delegació d’Osona de la Cambra de 
Comerç de Barcelona; i Lluís Jou, notari i professor 
de la Universitat de Barcelona. 

•    Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial, va 
substituir Anton Granero, director d’Eumogràfic, 
com a patró de representant de les empreses 
vinculades a la UVic.

Visites

•    El conseller d’Educació Ernest Maragall va ser 
a la UVic el 25 de gener per presentar el Centre 
d’Innovació i Formació en Educació dirigit pel 
professor José Ramon Lago.

•    El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, 
i el seu equip de tècnics, van ser a la UVic per tal 
d’atendre les persones que volien fer-los consultes 
o exposar queixes referides a les administracions 
públiques. 

Altres fets destacats

•    El 8 de novembre Assumpta Fargas, rectora de 
la Universitat de Vic, va comparèixer davant la 
Comissió d’Educació, Universitat i Recerca del 
Parlament de Catalunya per tal d’informar de 
les activitats i projectes que ha portat i que està 
portant a terme la UVic en docència i transferència 
de coneixement. 

•  Pel febrer es va signar el conveni col·lectiu de la UVic 
amb l’aprovació de l’Assemblea del Professorat i del 
Personal d’Administració i Serveis i amb el vistiplau 
del Patronat de la Fundació Universitària Balmes.
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•  Taula rodona sobre el futur de les universitats amb 
Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç; 
Gemma Rauret, directora de l’Agència nacional 
d’Avaluació de la qualitat i l’Acreditació; Francesc 
Solé Parellada, vicepresident de la Fundació CyD; i 
Josep M. Vilalta, secretari de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques.

•  Per l’abril van tenir lloc les 12enes Jornades de 
Traducció sobre Traducció Audiovisual amb Peter 
Bush, exdirector del British Centre for Literary 
Translation de la University of Essex.

•  Pel juliol va tenir lloc el Seminari Media and 
nationalism coordinat per Cristina Perales, de la 

UVic, i Iker Merodio, de la Universidad del País Vasco. 
En aquesta primera edició es van estudiar els casos 
d’Irlanda del nord, Escòcia, País Basc i Catalunya.

Conferències i jornades

•  Pel novembre Ricard Torrents, professor emèrit i 
primer rector de la UVic, va rebre el Premi nacional 
de Pensament i Cultura Científica pel seu darrer 
llibre Art, poder i religió. La Sagrada Família en 
Verdaguer i en Gaudí.

•  El 19 de juny es lliuraren els 10ens Premis de 
Recerca de Batxillerat als millors treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat. Hi participaren 62 
centres i s’hi presentaren 134 treballs.

•  Lliurament de la primer Beca Segimon Serrallonga 
d’Ampliació d’Estudis a l’Estranger, convocada 
per l’Ajuntament de Torelló amb la col·laboració 
de l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic, a Josep 
Soler Carbonell per la seva proposta d’ampliació 
d’Estudis a Estònia sobre Llengües locals i llengües 
globals. Estònia i Catalunya. Comparació des d’una 
perspectiva ecolingüística de les dinàmiques de les 
llengües i les ideologies dels seus parlants.

•   Pel juny va tenir lloc a l’Auditori de Caixa Manlleu 
un acte de reconeixement al mèrit esportiu 
dels estudiants destacats en els campionats 
universitaris del curs 2007-08.

•  Homenatge de la Universitat d’Estiu de Vic a 
l’Associació Sant Tomàs per la tasca social i 
educativa que du a terme des de fa més de quaranta 
anys. L’encomi de l’Associació va anar a càrrec del Dr. 
Josep Casanovas.

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

Premis
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•  Per quart any consecutiu, en el marc de la 
plataforma cultural de la Universitat d’Estiu es va 
celebrar Mostra d’Arts de la UVic, dedicada a les arts 
plàstiques i visuals.

•  L’Aula de Teatre de la UVic va presentar pel març 
l’obra La invasió dels lladres de temps, una adaptació 
de Gerard Guix de l’obra Momo de Michael Ende. La 
direcció artística va anar a càrrec d’Eva Marichalar i 
la direcció tècnica a càrrec de Dolors Rusiñol.

•  Inauguració, a l’octubre, dels Campionats de 
Catalunya Universitaris amb la primera jornada 
de Rugbi a 7 femení amb la participació dels 
equips de la UAB, la UB, la UdG, la UdL i la UVic. Pel 
novembre es va celebrar el Campionat de Catalunya 
Universitari de Hoquei Patins a les instal·lacions de 
Club Patí Vic.

Activitats dels estudiants

•  La Universitat de Vic va ser present, del 10 al 14 
d’octubre, a la Fira de Frankfurt, que en aquesta 
ocasió tenia la cultura catalana com a convidada 
d’honor i que va comptar amb una important 
participació de professors de la UVic i de les 
empreses vinculades Eumo Editorial i Eumogràfic.

•  Inauguració, el 16 d’abril, del Museu del Coure de 
La Fraga Lacambra a Vinyoles d’Orís. Els projectes 
museològic i museogràfic van ser dirigits pel Dr. 
Joaquim Pla, especialista en història de la ciència 
de la Universitat de Vic.

•  Culminació de la celebració del 20è aniversari de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació amb la publicació 

d’un número monogràfic de la revista Miramarges 
coordinat pel Dr. Héctor navarro.

•  Pel maig va tenir lloc a la UVic l’exposició La Gran 
Guerra (1914-1918): Vida i mort a les trinxeres, comis-
sariada per Josep Padrós i Llorenç Soldevila, basada 
en el fons fotogràfic Ferran Catà i família, i produïda 
pel Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell.

•  Entre desembre i gener va tenir lloc a al temple 
romà de Vic l’exposició Vic, la Universitat i la Ciutat, 
que clausurava els actes de commemoració del 10è 
aniversari de la UVic, i que feia un recorregut històric 
pels estudis superior a Vic des de la creació de la 
Universitat Literària el 1599 fins a l’actualitat.

Altres activitats
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