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presentació
La transcendència que aquest darrer curs acadèmic ha tingut l’adaptació
a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per al conjunt d’universitats, ha suposat també per a la UVic un treball que ha involucrat totes les
persones sense excepció. El resultat de la bona feina feta són els catorze
nous graus que ja impartirem aquest curs, i que se sumen als dos del curs
passat i a les noves propostes de cara al proper.
Al costat d’això, a les pàgines d’aquesta Memòria que ara teniu a les mans
trobareu també els bons resultats en Formació Continuada, amb prop de
3.000 alumnes, als quals cal afegir també els 900 de la Universitat d’Estiu; la intensificació i l’ordenació de l’activitat investigadora, i l’increment
del suport tècnic a la recerca i la transferència de coneixement.

Assumpta Fargas,
rectora de la
Universitat de Vic

I al costat dels resultats tenim també bons projectes a curt, mitjà o més
llarg termini en els quals estem treballant: el futur Parc Tecnològic de
Vic, impulsat per l’Ajuntament de la ciutat; la nova Facultat de Ciències
de la Salut i el Benestar a Can Baumann, en estreta col·laboració amb el
Consorci Hospitalari de Vic; i una relació cada dia més intensa amb les
empreses i institucions, com ara la Delegació a Osona de la Cambra de
Comerç, o la Fundació Eduard Soler de Ripoll i la Universitat Politècnica
de Catalunya, que han propiciat iniciatives com el nou Grau d’Enginyeria
Mecatrònica.
Malgrat la complexitat de la situació actual, gosaria dir que la Universitat
de Vic mai havia arribat on és ara: mai havia tingut tants alumnes, tant
professorat doctor i acreditat, tants bons serveis i tan bons resultats en
recerca, en transferència de coneixement o en formació continuada. Mai
com ara s’havia reconegut de manera tan explícita el paper indiscutible
que la nostra Universitat, com a lloc del coneixement, ha de tenir en el
desenvolupament econòmic i social de la ciutat, de la comarca, del territori i del país. I tampoc mai com ara havia trobat tantes complicitats, de
les quals són bona prova tant els projectes anteriors com la cada dia més
ampla implicació territorial amb què compta.
Us convido a resseguir aquestes accions i projectes a les pàgines d’aquesta memòria, que per a nosaltres és alhora una obligada rendició de comptes a la societat i un estímul a seguir treballant al servei del país.

comunitat universitària
Òrgans de govern
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 (fins al 16 de juny de 2009)

Sr. Joan Majó
Comissionat per a Universitats i Recerca,
vicepresident (des del 16 de juny de 2009)

Rectora

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

Dr. Carles Torres

Dr. Pere Pujolàs

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i
Professorat

Degà de la Facultat d’Educació

Dr. Robert Ruiz

Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
(fins a octubre de 2008)

Junta de Rectorat

Dra. Assumpta Fargas

Vicerector de de Recerca i Transferència de
Coneixement (fins al 27 d’octubre de 2008)

Dra. Marta Otero

Director general d’Universitats, vocal

Vicerectora de Recerca i Transferència de
Coneixement (des del 27 d’octubre de 2008)

Sr. Xavier Solà

Sr. Joan Masnou

Sr. Josep Ribas

Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal

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

Sr. Manuel Llanas
Representant de la Universitat, vocal

Sra. Consol Blanch
Representant de la Universitat, vocal

Sra. Anna Andreu
Representant de la Universitat, vocal

Sra. Montse Ayats
Vocal de les empreses vinculades

Sr. Ricard Torrents
Vocal de representació ciutadana

Sr. Joaquim Comella
Vocal de representació ciutadana

Sr. Oriol Guixà
Vocal de representació ciutadana

Sr. Lluís Jou
Vocal de representació ciutadana

Sra. Assumpta Fargas
Rectora de la UVic

Sr. Josep M. Clotas
Gerent de la UVic

Sr. Josep Terradellas
Secretari del Patronat
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Adjunt per a la Internacionalització, la
Formació Continuada i la Comunitat

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

Sra. Montserrat Faro

Dr. Santi Ponce

Sra. Antònia Pujol
Degana de la Facultat d’Empresa i
Comunicació (des d’octubre de 2008)

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

Dr. Miquel Caballeria
Director de l’Escola Politècnica Superior
(fins a febrer de 2009)

Sr. Josep Ayats

Secretaria general

Director de l’Escola Politècnica Superior
(des de febrer de 2009)

Sr. Josep M. Clotas

Sra. Anna Bonafont

Gerent

Directora de l’Escola Universitària
de Ciències de la Salut

Professorat i professionals de serveis

Professorat per centres

Professorat per gènere

Homes 289

Dones 262

Total professorat: 551

Personal d’Administració i Serveis i Empreses vinculades

PAS per gènere

Homes 38
Dones 97

Total PAS: 135
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estudiants
Centres propis
1.477
1.477
889
889
1.183
1.183
858
858
332
332
56
56

Total estudiants: 4.795

Centres vinculats
470
470
272
272
0
0

100
100

200
200

300
300

400
400

500
500

600
600

Total estudiants: 742

Estudiants per gènere

Estudiants per procedència
geogràfica

Barcelonès
15%

Resta de
Catalunya
28%

Comarques
frontereres
21%

Resta de
l’Estat
11%
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Osona
20%

5%

Estrangers

Comunitat universitària

beques
Total import Beques i Ajuts: 3.423.673,57€

Beques i ajuts a l'estudi
Institucions públiques
Ministeri d'Educació, Política Social i Esport
	Nombre de
sol·licituds

Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya

Beques		Nombre de
acceptades
Import (€)
sol·licituds

Import (€)

110.486,58

537

352

E.U. Ciències de la Salut

284

193

573.772,80

278

196

66.144,04

F. d'Empresa i Comunicació

267

164

423.358,06

228

130

44.204,95

Escola Politècnica Superior

118

58

185.861,10

89

49

16.980,70

55

36

105.588,68

35

29

9.910,74

1.261

803

2.142.072,94

1.112

736

247.727,01

TOTAL

482

332

Facultat d'Educació

F. Ciències Humanes, Trad. i Doc.

853.312,30

Beques
acceptades

Pràctiques i convenis de cooperació educativa
Centres

Estudiants

Centres i empreses

Àrea d’Empresa i Comunicació

63

Àrea de Ciències i Enginyeries

80

58

592

254

Àrea de Salut
Àrea de Biblioteconomia i Traducció i Interpretació

50

18

10

Àrea d'Educació

533

277

Àrea d'Esport

130

86

1.416

735

Total
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DOCÈNCIA
Durant el curs hem continuat treballant en l’adaptació
de la Universitat de Vic al nou Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES) i hem obtingut resolució
favorable de l’ANECA i del Consejo de Universidades
de catorze graus: Educació Primària, Educació Infantil,
Educació Social, Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia
Ocupacional, Biotecnologia, Ciències Ambientals,
Enginyeria Mecatrònica, Administració i Direcció
d’Empreses, Periodisme, Comunicació Audiovisual,
Publicitat i Relacions Públiques, i Disseny, a més dels
dos graus que s’han començat a implantar aquest
curs 2008-2009: Traducció i Interpretació, i Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport.
També hem treballat en l’elaboració de deu noves
propostes de grau per començar d’impartir l’any 20102011: Psicologia, Dietètica i Nutrició, Treball Social,
Tecnologia i Gestió dels Aliments, Biologia, Enginyeria
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria
d’Electrònica Industrial i Automàtica, Gestió
Empresarial, i Llengües Aplicades i Comunicació
Intercultural.
Aquest curs també hem obtingut la verificació
positiva d’ANECA i del Consejo de Universidades
de tres nous màsters: Educació Inclusiva, Biologia
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de Sistemes, i Màster de Professorat en Formació
de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament
d’idiomes. Amb aquests nous màters, la Universitat
de Vic passa a tenir-ne un total de deu d’universitaris
i dos d’interuniversitaris. Els nous màsters que hem
presentat a verificació són: Prevenció de Riscos
Laborals; Gestió i Qualitat Alimentària; Pedagogia
Montessori; Protocol i Organització de Grans
Esdeveniments.
Hem treballat en noves vies d’accés a partir de Cicles
Formatius de Grau Superior i, especialment, en les
que poden donar accés als nous graus. També s’ha
treballat en diferents aspectes que regula el nou
Reial Decret d’Accés a la Universitat. Així mateix, hem
completat l’adscripció de BAU, Escola Superior de
Disseny, que començarà a impartir el Grau de Disseny
el curs 2009-2010, i hem treballat en la racionalització
d’altres centres (integrats i vinculats).
Finalment, per potenciar la innovació educativa i la
formació interna del professorat, a més de la formació
del professorat no universitari que ja venia realitzant,
hem donat una nova estructura i orientació al Centre
d’Innovació i Formació en l’Educació (CIFE).

GRAUS, LLICENCIATURES I DIPLOMATURES
Facultat d’Educació
• Llicenciatura de
Psicopedagogia (2n cicle)
• Grau en 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
Lle ngua Estrangera
• Mestre/a. Especialitat
d’Educació Física
• Diplomatura d’Educació Social
Escola Universitària de
Ciències de la Salut
• Diplomatura d’Infermeria
• Diplomatura de Fisioteràpia
• Diplomatura de Teràpia Ocupacional
• Diplomatura de Nutrició
Humana i Dietètica
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
• Doble titulació de Turisme i Publicitat
i Relacions Públiques (5 anys)
E. U. de Turisme ESERP
• Diplomatura de Turisme
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)
• Enginyeria Tècnica Agrícola, esp.

d’Indústries Agràries i Alimentàries
• Enginyeria Tècnica de
Telecomunicació, esp. de
Sistemes de Telecomunicació
(presencial i semipresencial)
• Enginyeria Tècnica Industrial,
esp. d’Electrònica Industrial
(presencial i semipresencial)
• 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
Facultat de Ciències, Humanes,
Traducció i Documentació
• Grau en Traducció i Interpretació
• Llicenciatura de Traducció
i Interpretació (2n cicle
semipresencial)
• Diplomatura de Biblioteconomia
i Documentació (presencial
i semipresencial)

MÀSTERS UNIVERSITARIS I TÍTOLS PROPIS DE GRADUAT
Màsters universitaris
• Comunicació Digital Interactiva
• Traducció Especialitzada
Màsters interuniversitaris
• Estudis de Dones, Gènere
i Ciutadania
• Formació de Professors
de Català per a Adults

Títols propis de graduat
• 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 Comunicació,
esp. en Periodisme Empresarial
(ESERP, Barcelona)
• Graduat Superior en Empresa
i Economia Internacional
(ESERP, Barcelona)
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Docència

formació continuada. Aula L3
L’Aula L3 de Formació Continuada agrupa els ensenyaments destinats a satisfer la demanda de formació
permanent. Amb més de 10 anys d’experiència, l’Aula L3 treballa conjuntament amb els centres de la Universitat
de Vic per oferir programes formatius de qualitat i nivell universitaris que donin resposta a les necessitats
formatives emergents.
• Programes de postgrau
• Programes d’especialització
• Cursos, jornades i tallers
• Cursos semipresencials (accés directe)
• Formació a mida

Programes i matrícula 2008-2009
Tipus d’activitat
Màsters i postgraus
Cursos d’especialització

Nombre de
programes

Nombre de
matriculats

6

120

1

31

Cursos d’extensió universitària

16

319

Jornades, seminaris i tallers

18

1028

Cursos d’accés directe
(semipresencials)

26

31

Cursos a mida

15

166

Cursos i seminaris oferts
conjuntament amb altres
institucions

11

1621

TOTAL

93

3316
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Màsters i postgraus
• Màster en Artteràpia (títol propi)
• Màster en Negocis Internacionals (títol propi)
• Postgrau en Infermeria en Anestèsia, Reanimació i
Terapèutica del Dolor
• Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva
• Postgrau en Mediació Familiar i Escolar
Cursos d’especialització
• D
 iploma d’Especialització en Biblioteques Escolars i
Infantils

• I I Jornades d’Ensenyament i Aprenentatge de les
Matemàtiques: Competències... I el càlcul, què?
• VI Jornades d’Ensenyament de l’Anglès a Infantil i
Primària
• Jornades d’Educació Emocional i Social
• VI Jornades d’Activitat Física i Rendiment Esportiu: les
Etapes del Rendiment Esportiu
• Seminari Recursos per a l’Ensenyament de la Llengua
• Taller de Tai-Txi (3 edicions)
• Taller d’Iniciació a l’Escalada
• Taller d’Aeròbic i Tonificació
• Taller de Relaxació
• Taller Cuina Intel·ligent per a Estudiants Inexperts

Cursos d’extensió universitària
• Curs d’Embenats Terapèutics
• Curs d’Electrocardiografia Bàsica per a Infermeria
• Curs d’Estudi i Tractament de les Disfuncions
Cranimandibulars, Cranicervicals i Dolor Facial
• Curs d’Incontinències Urinàries
• Curs de Cyriax: Massatge Transversal Profund
• Curs d’Alliberació Miofascial amb Ganxos
• Curs d’Auriculoteràpia per a Professionals de la Salut
• Curs d’Activitat Física per a Pacients de les Àrees
Bàsiques de Salut
• Curs d’Estratègies per Construir una Escola Inclusiva
• Curs de Competències Bàsiques
• Curs de Final Cut Pro: Edició i Postproducció de Vídeo
Digital (2 edicions)
• Curs dels Comptes Anuals del Nou Pla General de
Comptabilitat (2 edicions)
• Curs dels Efectes del Nou Pla General de Comptabilitat
sobre l’Anàlisi dels Estats Financers
• Programa de Dinamització de la Innovació a l’Empresa
Jornades, seminaris i tallers
• J
 ornades de Medi Ambient i Energia: Nova Concepció,
Nova Cultura
• II Jornada sobre el Final de la Vida: la Mort en els Nens
i Adolescents
• XIII Translation Conference: Health and Environmental
Sciencies in Translation
• II Jornades Art i Infància: Art i Joc
• III Converses Pedagògiques: Cultura i Educació
• II Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i
Primària

Cursos d’accés directe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatització de Processos Industrials
Energies Renovables
Direcció Comercial
Tècniques de Comerç Exterior
Tractament i Gestió de Residus Sòlids
Disseny, Planificació i Gestió de Sistemes Productius i
Logístics
Competitivitat i Innovació Tecnològica a l’Empresa
Fisiologia
Nutrició
Salut Pública i Alimentació
Gestió d’Espais Naturals
Biologia Vegetal i Animal
Medi Ambient i Societat
Psicologia de les Conductes Alimentàries
Iniciació a la Traducció (Alemany-Castellà)
Iniciació a la Traducció (Anglès-Català)
Traducció Especialitzada Audiovisual (Anglès-Castellà)
Traducció de Textos Publicitaris (Anglès-Català)
Cultura i Civilització Anglosaxones
Pràctiques de Traducció Consecutiva (Anglès-Català)
Pràctiques de Traducció Consecutiva (Català-Anglès)
Pràctiques de Traducció Simultània (Anglès-Català)
Eines per a la Diversitat des d’un Enfocament Inclusiu
Costos Empresarials i Control de Gestió
Comunicació Digital i Web 2.0
Empresa i Negocis
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Formació continuada. centres col·laboradors externs
Tipus d’estudi

Nombre de programes

Nombre de matriculats

Màsters

9

620

Postgraus

7

190

Cursos d’especialització

7

262

Cursos d’extensió universitària

14

225

TOTAL

37

1297

Centres, estudiants i programes
BAU, escola superior de disseny

257

• Cursos d’especialització Gràfic Nit
• Cursos d’especialització Interiors Nit
• Màster Estilisme
• Màster Motion Graphics
• Postgrau Disseny Editorial
• Postgrau Disseny d’Interiors d’Espais Comercials
• Postgrau Restauració d’Espais
Business Technology & Consulting (BTC)

140

• Màster Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau en Gestió Ambiental
• Curs d’extensió en Gestió Ambiental
• Curs d’Auditor del sistema APPCC
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials
de Barcelona
• Màster Auditoria de Comptes
• Postgrau d’Auditoria de Comptes
• Curs d’Auditoria de Comptes
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92

Institut Superior d’Estudis (ISED)

297

• Curs d’especialització en Gestió de la Seguretat i
Investigació
• Assessoria Laboral
• Direcció i Gestió d’Agències Immobiliàries
• Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 3a edat
• Dret Immobiliari i de la Construcció
• Gestió de Finques
• Gestió i Direcció de Recursos Humans
• Gestió Immobiliària
• Gestió de la Petita i Mitjana Empresa
• Gestió de la Seguretat i Investigació
• Màrqueting Immobiliari
• Pèrit Judicial Immobiliari
• Tècnic en Gestió Ambiental
• Tributació i Assessoria Fiscal
• Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial
Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)
• Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos Humans
• Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge
• Màster en Logopèdia. Rehabilitació Trastorns del
Llenguatge i la Parla
• Màster en Audició i Llenguatge
• Màster en Musicoteràpia
• Màster en Pedagogia Terapèutica

511

Docència

Universitat d'estiu
En aquesta edició es va comptar amb més de 150 professors i professionals, més de 50 entitats, empreses i
institucions col·laboradores i 830 inscrits, a més dels
80 de l’Escola d’Estiu del Grup de Mestres d’Osona.
Es van dur a terme 22 cursos d’extensió universitària
de diverses àrees de coneixement, 9 jornades
professionals i escoles d’estiu adreçades a
professionals dels àmbits de les arts i humanitats,
l’educació, la salut i les ciències socials, i 10 activitats
culturals que anaven des d’exposicions a actes de
reconeixement o projeccions de pel·lícules.
Un any més, la Universitat d’Estiu de Vic oferia
aquesta activitat acadèmica i cultural en una extensió
territorial important, Vic, Barcelona, Granollers,
Manlleu, Montesquiu, Roda de Ter, Ripoll i el Lluçanès.
Durant els seus catorze anys d’existència, la raó de
ser de la Universitat d’Estiu de Vic ha estat sempre,
d’una banda, la implantació de cursos o jornades de
qualitat oberts al públic en general durant els mesos
d’estiu i, de l’altra, establir un model de col·laboració
institucional per estrènyer els lligams entre la
universitat, la ciutat i el país. Durant aquests anys
més d’11.000 estudiants ens han fet confiança i han
confirmat la capacitat de la Universitat d’Estiu de
copsar i donar resposta a les necessitats formatives
de l’entorn.
El Museu Industrial del Ter va acollir dues jornades,
la de Custòdia i restauració fluvial, coordinada
per Marc Ordeix, del Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis i professor de l’Escola Politècnica
Superior, i Fem teatre als museus? Noves
experiències per comunicar el patrimoni, coordinada
per Carles Garcia, director del Museu Industrial
del Ter i Dolors Rusiñol, actriu i professora de la
Universitat de Vic. A Ripoll s’hi va poder veure
l’exposició La presència de Mercè Rodoreda arreu del
món, en commemoració del centenari del naixement
de l’escriptora (Barcelona, 1908 - Girona, 1983).
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recerca i transferència
de coneixement
En l’àmbit de la Recerca i la Transferència de Coneixement en el curs 08/09 s’ha treballat en quatre aspectes
clau: la definició del mapa de programes de doctorat, la intensificació de les dedicacions a la recerca del
professorat, l’ordenació de l’activitat investigadora i l’increment del suport tècnic a la recerca i la transferència
de coneixement.
La trajectòria iniciada en cursos anteriors, juntament amb els aspectes treballats aquest curs, ha permès
disposar d’un marc per a la formació de personal investigador de les diverses àrees de recerca; incrementar en
quantitat i qualitat les publicacions científiques; augmentar el nombre de projectes de recerca i convenis de
transferència de coneixement; i incrementar els recursos humans pel que fa a personal investigador i a tècnics
de suport a l’activitat científica.
Tot això reforça la recerca de qualitat a la UVic per garantir dues de les missions de les universitats: la producció
de coneixement i la seva transferència a la societat.

Relació de grups de recerca
Ciències Experimentals
• Bioinformàtica i Estadística Mèdica
• Tecnologies Digitals
• Medi Ambient i Alimentació
• Fotònica
Ciències Mèdiques
• Salut, Benestar i Qualitat de Vida
• Fisiologia i Psicologia de l’Exercici i Estudi del Moviment
Ciències Humanes
• Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Traducció
• Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i
Traducció
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Ciències Socials
• Audiovisual i Textual
• Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i
Comunicació
• Amèrica Llatina
• Esport i Activitat Física
• Distribució Espacial de Població, Activitat i Renda
• Emprèn-Estudis d’Emprenedoria
• Atenció a la Diversitat
• Educació, Llenguatge i Literatura
• Recerca Educativa
• Desenvolupament i Educació en Context
• Interaccions Digitals
• Comunicació i Patrimoni

Professorat investigador per àrea de recerca

Professorat investigador per gènere

Ciències Experimentals
26%

Ciències Socials

Dones
43%

52%
5%

Homes
57%

Ciències Mèdiques

17%

Ciències Humanes

Relació de programes de doctorat

Producció científica en revistes
indexades

Ciències Experimentals
• Programa de Doctorat en Biologia de Sistemes
• Programa de Doctorat en Tecnologies Aplicades de la Informació

Articles ISI
Proceedings
13%

Ciències Humanes
• Programa de Doctorat en Traducció, Llengües i Literatures

Ciències Socials

Articles CARHUS
61%

Articles ISI
26%

• Programa de Doctorat en Educació Inclusiva
• Programa de Doctorat de Comunicació Digital Interactiva
• Programa de Doctorat en Finances-Valoració d’Actius Financers
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Recursos obtinguts en convocatòries competitives públiques
Àmbit

Entitat Atorgant

Europeu

Comissió Europea

Estatal

Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN)
Ministerio de Educación
Agència de Gestió
d’Ajuts Universitàris i
de Recerca (AGAUR)

Autonòmic
Institució de les
Lletres Catalanes
ACC1Ó
TOTAL
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Objecte

N. Projectes

Import

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

1

100.000,00

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

2

42.190,00

Beques predoctorals

1

60.252,00

Mobilitat d’investigadors

1

12.050,00

Beques col·laboració en grups de recerca

3

8.100,00

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

3

26.000,00

Reconeixement i suport als grups de recerca

5

113.280,00

Recursos humans i formatius per donar suport a la
recerca (OTRI)

1

19.340,00

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

2

5.620,00

Recursos de suport a la valorització de la recerca (OTRI)

2

30.000,00

21

416.832,00€

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Convenis de transferència de coneixement gestionats durant el curs 2008/09
Centre
Facultat d’Educació

Nombre de convenis gestionats
7

Volum de facturació
60.941,87

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

1

2.000,00

Facultat d’Empresa i Comunicació

9

51.593,78

Escola Universitària de Ciències de la Salut

1

825,00

Escola Politècnica Superior

17

171.070,86

SART Medi Ambient

8

164.485,49

Total

43

450.917,00

Cinquena tesi doctoral de la UVic
El 25 de febrer va tenir lloc la primera defensa de
tesi doctoral de la Facultat d’Educació, i cinquena
de la UVic, titulada “La construcció significativa del
coneixement matemàtic a l’ESO des d’una perspectiva
sociocultural”. L’autora, Marta Domingo i Ballart, va
obtenir la qualificació d’Excel·lent Cum Laude.
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jornades i congressos
• 3 de novembre
5a edició de l’e-week, la Setmana Digital de Vic, amb
la presència de Robert Logan, de la University of
Toronto. I a causa del canvi en les dates de celebració,
pel maig de 2009 se’n va celebrar la sisena edició,
amb Lizzie Jackson, investigadora de la University of
Westminster, com a ponent destacada.
• Del 6 al 8 de novembre
VII Col·loqui internacional Verdaguer per estudiar
el paper que varen tenir els grans escriptors com
Verdaguer, Guimerà, Oller i Yxart en els primers
anys de la construcció contemporània del sistema
lingüísticoliterari català a partir de la seva recepció
nacional i internacional.
• 18 i 20 novembre
Sisenes Jornades sobre l’Ensenyament de l’Anglès a
Infantil i Primària, convocades per reflexionar sobre
les noves perspectives de l’ensenyament de l’anglès.
• 20 de novembre
Jornada sobre Medi Ambient i Energia per tractar
la problemàtica ambiental associada al model
energètic actual i introduir el concepte de la nova
cultura de l’energia.

centenari del naixement d’Agustí Bartra (1908-1982),
per subratllar el valor i la vigència de l’obra d’un dels
escriptors més importants i singulars de la literatura
catalana del segle XX.
• Del 17 al 23 novembre
12a edició Setmana de la Ciència. La conferència
inaugural “La Terra, un planeta viu”, va anar a càrrec
del Dr. David Serrat, catedràtic de Geodinàmica de la
UB i exrector de la UVic.
• 7 de febrer
2es Jornades d’Ensenyament i Aprenentatge de
les Matemàtiques amb el títol “Competències... i
el càlcul què?” Maria Antònia Canals va impartir la
conferència inaugural “Com millorar l’aprenentatge
de les matemàtiques”.
• 12 de març
2a Jornada Final de Vida, sobre la vivència de la vida
i la mort en la infantesa i l’adolescència. La conferència inaugural va anar a càrrec de Victòria Camps,
catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UAB.

• 21 de novembre
Jornada “L’obra de Bartra avui”, amb motiu del

• 20 d’abril
Amb motiu de la commemoració del desè aniversari
de la mort de Maria Àngels Anglada (1930-1999), va
tenir lloc la jornada “L’obra de Maria Àngels Anglada
avui” per destacar-ne la qualitat i la vigència.

2aJornada Final de Vida. Conferència de Victòria Camps

Màrius Serra en la Jornada sobre Accessibilitat Universal
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•5
 i 6 de maig
Tercer cicle de conferències sobre “Biologia de
Sistemes: Els Fonaments”, organitzat pel Grup de
Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica i el
Departament de Biologia de Sistemes de l’Escola
Politècnica Superior.
• 6 de maig
13enes Jornades de Traducció a Vic sobre “La salut i
el medi ambient”, una aproximació interdisciplinària
a l’ensenyament i la pràctica de la traducció de
conceptes i experiències de salut i medi ambient.
•8
 de maig
Segona edició de la Jornada Art i Infància sobre el
tema “Art i Joc”, organitzada per la Facultat d’Educació i coordinada pel Centre d’Arts Contemporànies de
Vic. La Jornada incloïa l’exposició “Fes com si...” i la
presentació del llibre Art i maternitat, amb els treballs presentats a la primera edició.
• 14-15 de maig
7a edició de “La ciència feta pels infants” amb la
participació de nens i nenes de 18 escoles d’Osona.
•8
 de juny
II Jornades Tècniques sobre Museus Virtuals
i Interpretació “Navegant per les imatges i les
paraules”. Grup de Recerca Educativa de la UVic.

El grup de participants en el Workshop Nolisp

• 18 juny
2a Jornada sobre Accessibilitat Universal: disseny
d’entorns, serveis i institucions per a tothom, en
el marc de la Universitat d’Estiu de Vic. L’escriptor
Màrius Serra hi va impartir la conferència “Laberint
o drecera: accessos i excessos”. La inauguració va
anar a càrrec de Maria Jesús Làrios, directora d’Afers
Socials i Relacions amb el Parlament del Síndic de
Greuges.
• Del 25 al 27 de juny
Workshop Nolisp2009 sobre “El processament
del senyal de veu”. Hi van assistir 32 participants
procedents de 12 països d’arreu del món. S’hi
van presentar 24 ponències, tres de les quals
convidades. L’organització va anar a càrrec del Grup
de Recerca en Tecnologies Digitals de la UVic.
• El projecte “Converses amb catalanes d’avui”, de grup
de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura,
història i comunicació” entrevista personalitats
femenines de gran relleu en els diversos àmbits
de la cultura i la ciència catalanes, amb voluntat
testimonial i documental. Aquest curs s’ha
entrevistat la matemàtica Pilar Bayer el 28 d’octubre,
la poetessa i traductora Montserrat Abelló el 5 de
març i la pedagoga Pilar Benejam el 16 de juny.

Montserrat Abelló amb Lluïsa Cotoner i la rectora Assumpta Fargas
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àrea d’estudiants i comunitat
SERVEI D’ESTUDIANTS
Aquest curs destaca l’augment del coneixement i de
l’ús del nostre servei entre els estudiants. El treball
conjunt amb el Consell d’Estudiants ha estat molt
fructífer, especialment en temes com la redacció de la
seva normativa, la posada en funcionament del programa Altaveu, el fet d’assumir funcions de recollida
de les seves necessitats i interessos, la incorporació
de la gestió de taquilles o accions puntuals com la col·
laboració en l’organització de la primera Festa Major.
El registre de consultes és un clar exemple, expressat
en forma numèrica, d’aquest increment. Durant el curs
s’han enregistrat un 29,13% (1.947) més de consultes
que el curs anterior. El major nombre, un 60%, pertanyen a l’àmbit de l’habitatge.

SERVEI D’ESPORTS
L’alta participació de la comunitat universitària (1.895
usuaris) en alguna activitat relacionada amb el Servei
d’Esports ha estat l’aspecte més rellevant del curs.
A les instal·lacions esportives hi han accedit 1.100
usuaris, a les competicions internes hi han participat
477 esportistes i als Campionats de Catalunya i d’Espanya Universitaris hi han competit 318 esportistes.
Per tercer any consecutiu el Servei d’Esports
ha organitzat tres jornades dels Campionats
Universitaris de Catalunya:

• Rugbi 7 femení
• Hoquei patins mixt
• Futbol 7 femení
Destacar també l’organització de l’esquiada
universitària a Vallter i els cursos de tai-txi, aeròbic i
escalada.

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL /
BORSA DE TREBALL
Aquest curs s’ha consolidat el nou aplicatiu web
d’inserció laboral que va entrar en funcionament l’1 de
gener del 2008 i que va comportar millores importants
tant per als estudiants, com per als titulats i les
empreses.
El nombre total d’usuaris que han utilitzat l’aplicatiu
web de la Borsa de Treball ha estat de 1.449. El
nombre d’ofertes de treball rebudes ha estat de 613,
i els titulats i estudiants d’últim curs han enviat un
total de 1.690 currículums a les empreses.
Per quart any consecutiu s’ha elaborat l’estudi
d’inserció laboral dels titulats del curs acadèmic
2007/2008 amb l’objectiu d’analitzar la seva situació
laboral i el grau de satisfacció amb la UVic. Es van
fer 283 enquestes que suposen aproximadament el
35% dels titulats d’aquell curs. Els resultats es poden
consular a: www.uvic.cat/insercio.

SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A
ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT
El Servei ha assessorat 12 estudiants durant el
curs: 3 amb una discapacitat reconeguda i 9 amb
una de temporal. En tots els casos s’ha portat a
terme un procés d’atenció individualitzada. En 5
casos han calgut adaptacions no significatives, en
3 s’han proporcionat productes de suport i en 1 cas
s’ha proporcionat assistència personal. També s’han
fet 4 valoracions inicials a futurs estudiants i s’han
atès 6 consultes de professors d’estudiants amb
discapacitat.
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VIC-VIEW
Aquest curs 18 estudiantes varen rebre formació
per passar a formar part activa del projecte i poder
orientar altres estudiants en els àmbits de la
sexualitat i les addiccions.
La majoria de les voluntàries pertanyien a les carreres
de Teràpia Ocupacional (un 50%), d’Infermeria
(38,9%), i de Publicitat i Relacions Públiques (11,1%).
La valoració global de la mitjana de la formació va ser
de 4.72 punts (sobre 5).

Josep M. de Casacuberta, al Museu de l’Art de la
Pell (Fundació Lluís Carulla i Càtedra Verdaguer).
Octubre 08.
• Exposició La presència de Mercè Rodoreda arreu del
món (CEID i Càtedra Verdaguer). Octubre i novembre
08.
• Planetes, planetes gegants i planetes extrasolars.
Setmana de la Ciència 2008. Amb la Fundació
Observatori Esteve Duran. Febrer 09.
• Exposició 80 anys d’atletisme femení als jocs
olímpics (Amsterdam 1928 – Pequín 2008). Març.

SERVEI D’ORIENTACIÓ
PSICOPEDAGÒGICA

• Exposició República! Cartells i cartellistes (19311939). Cessió material: Museu d’Història de
Catalunya. Abril.

Aquest curs el Servei ha atès un total de 74 persones.
D’aquestes, 44 han estat ateses individualment, 10 en
el taller de relaxació, i 20 en el taller d’orientació de la
Jornada de Portes Obertes.
Amb totes les persones ateses a nivell individual s’han
fet com a mínim dues sessions, i en alguns casos sis,
que ha estat el màxim.
El 77% de les persones ateses han estat dones, i el
23% homes.

Plataforma Cultural de la UEV. Maig i juny.
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.

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
PER A LA GENT GRAN D’OSONA

• Exposició Clàssics i Més. L’editorial Barcino i

Durant l’any 2008 es van impartir 31 conferències: 14
de l’àmbit d’humanitats i 17 de l’àmbit de ciències.
També es van fer un bon nombre de sortides, visites
guiades a museus, concerts i celebracions culturals
en dates emblemàtiques com Sant Jordi o Nadal.

Exposició Planetes, planetes gegants i planetes extrasolars.

Exposició República! Cartells i cartellistes (1931-1939).

OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL
Activats culturals i/o de lleure de caire institucional:
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serveis
BIBLIOTECA
Ha transcorregut un altre curs durant el qual l’activitat
ha estat intensa i concentrada en un objectiu molt
important per a la Biblioteca: el canvi del sistema
informàtic que en gestiona els processos.
El mes d’abril es va començar a executar el calendari
d’implementació que arriba fins al mes de novembre,
que començarà a funcionar el nou sistema.
Durant aquest període s’han fet cursos de
formació per al personal, s’han avaluat les dades
que s’han de migrar, s’ha portat a terme la
parametrització interna del sistema i s’ha dissenyat
la nova pàgina d’accés al catàleg en línia.
L’entrada en funcionament del nou sistema
comportarà nous i millors serveis per als usuaris.
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Informació i difusió
Un altre objectiu al qual hem donat prioritat aquest
any ha estat fer conèixer el Servei de Biblioteca a la
comunitat universitària. Per aconseguir-ho hem dut a
terme una tasca persistent d’informació i de difusió,
des de sessions informatives als departaments
i centres de la Universitat fins a la publicació de
notícies i novetats al web i a l’Apunt.
Formació
La formació dels usuaris és un dels objectius imprescindibles per apropar-nos a la metodologia proposada
per l’EEES. En aquest sentit hem actuat organitzant
sessions formatives tant per a estudiants com per a
professors. Per tal de potenciar l’autonomia dels usuaris hem elaborat i imprès en paper diverses guies per
facilitar l’ús dels recursos que ofereix la Biblioteca.

ÀREA DE COMUNICACIÓ
Pel que fa a les accions de promoció destaquen les
207 visites als centres de secundària, que suposen
un increment del 8% en relació al curs 07-08 i en les
quals s’ha visitat més de 6.800 alumnes; els 1.000
assistents a la Jornada de Portes Obertes, que es va
celebrar el 28 de març de 2009, i les més de 4.500
persones informades mitjançant la presència a les
fires de Girona; Saló de l’Ensenyament; Futura; Berga;
Mercat del Ram; Valls; Fira Play; Bilbao i Pamplona per
donar a conèixer l’oferta educativa de la Universitat.
Pel que fa a les accions de publicitat i relacions
públiques, destaca la continuació de la campanya
institucional amb el lema “Exit. Obre’t les portes
al món”, i la gestió de les campanyes dels màsters
universitaris, Universitat d’Estiu, Escola d’Idiomes,
e-week, entre altres. També s’ha celebrat l’11a edició
dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de
recerca d’estudiants de batxillerat amb 157 treballs
presentats. Enguany s’ha estrenat un nou aplicatiu
informàtic, creat per l’Àrea de les TIC, que ha permès
digitalitzar el procés.
Al llarg d’aquest curs s’ha realitzat l’auditoria i el pla
de comunicació interna de la UVic, així com el pla
de patrocini i mecenatge, que s’engloben dins del
paraigua del pla de relacions públiques. I, juntament
amb l’Àrea de les TIC, s’ha elaborat i dut a terme el
projecte del nou web UVic.
A banda d’aquestes accions, s’ha continuat editant
setmanalment l’Apunt i trimestralment el Fem UVic
(dirigit als antics alumnes).

Alumnes atesos

Fires 4700

Jornada de
Portes Obertes

Visites a centres
6800

1000
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serveis

ÀREA DE QUALITAT
L’Àrea de Qualitat ha elaborat els Manuals de Qualitat
de tots els centres de la UVic segons el programa
AUDIT i els ha presentat a avaluació i certificació a
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya (AQU). També ha implementat el
programa DOCENTIA, que és el programa estatal per a
l’avaluació de la qualitat de la docència. Pel que fa a la
recerca s’ha dut a terme l’avaluació de la qualitat dels
encàrrecs individuals de recerca del professorat que
complia el primer trienni de recerca.
Lligat a això, s’ha preparat la participació a la
convocatòria 2009 del programa de l’AQU d’avaluació
per sexennis de l’activitat investigadora a la qual
s’han acollit 8 investigadors. Dins del programa AQU
d’Avaluació de Centres Adscrits a les universitats
catalanes, des de l’Àrea de Qualitat s’està col·laborant
amb BAU Escola Superior de Disseny per a la seva
participació en el programa.
Pel juliol Ricard Giramé va assumir el càrrec de
director de l’Àrea de Qualitat en substitució del Dr.
Joan Solà, que es va jubilar.

ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS
L’Àrea de Relacions Internacionals s’ocupa de la gestió
de programes i convenis de mobilitat i cooperació
d’estudiants, professors i PAS.
Aquest curs la UVic ha fet un pas més cap a la
internacionalització amb la creació del Campus

Internacional que integrarà l’actual Àrea de Relacions
Internacionals i gestionarà els programes formatius
(oficials i propis) per a l’alumnat internacional.
Estudiants d’intercanvi incoming: 80
Estudiants d’intercanvi outgoing: 174
Mobilitat internacional incoming PDI: 29
Mobilitat internacional outgoing PDI: 52
Mobilitat internacional outgoing PAS: 5
Estudiants internacionals matriculats (Recruitment): 8
Convenis Internacionals: 144
Programes formatius d’àmbit internacional: 5
Programes de Cooperació Internacional
al Desenvolupament: 8
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serveis

ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
D’acord amb el Pla Operatiu del Servei, l’Àrea ha
treballat en uns 80 projectes, a més d’atendre la tasca
diària de manteniment, coordinació i assessorament.
En programari de gestió, aquest curs hem de destacar
la gestió integrada dels títols acadèmics oficials, el
control de la qualitat lingüística, les millores en la
gestió comptable, els informes i l’estadística a mida, i
l’adaptació dels sistemes de gestió als estudis de Grau.
Pel que fa a serveis orientats a l’usuari final, l’Àrea
ha participat en la renovació del sistema telefònic, la
preparació del nou web universitari que es publicarà
a la tardor, i té a punt diverses millores del Campus
Virtual i en sistemes de publicació interna.

Les infraestructures TIC han avançat en la renovació
del centre de processament de dades, en les millores
de la xarxa sense fils, la preparació de nous espais de
videoconferència, el servei d’impressió per a estudiants, les ampliacions de l’espai d’emmagatzematge
de cada persona usuària fins a 500 MB i la posada en
funcionament d’una arquitectura de servidors més
flexible per poder atendre les necessitats de tota la
comunitat universitària.
També s’estan fent esforços, amb els recursos
disponibles, per enfortir la integració de sistemes
i l’intercanvi automàtic de dades, i per apropar la
Universitat als reptes de l’e-administració.

SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)
Enguany hem organitzat
la trobada anual dels
Serveis Adiovisuals de les
Universitats dels Països
Catalans, SAVUC ’09,
amb 26 representants
de deu universitats
i un representant
del Departament
d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
També hem organitzat
l’estrena de la pel·lícula Serrallonga i el seu making of,
realitzat i produït pel SAV.
Hem donat suport a 2.426 estudiants per fer realitzacions videogràfiques, fotogràfiques i gravacions de so.
• S’han fet 2.243 préstecs de material audiovisual i
930 gravacions i canvis de format per a les classes
de professors dels diversos centres.
• L’arxiu fotogràfic s’ha incrementat en 12.115
fotografies i el de vídeo en 22 hores. Ambdós han
cobert les activitats i jornades de la UVic.

Produccions internes
• Realització d’entrevistes a Carme Riera, Montserrat
Abelló, Pilar Bayer i Pilar Benejam per al projecte
‘Autores Catalanes d’Avui’ del CEID, i a Baltasar
Porcel per a la FEC.
• Realització dels espots promocionals i de les falques
radiofòniques publicitàries de la UVic.
• Realització dels vídeos promocionals del Grau en
Mecatrònica i del Màster en Tecnologia Aplicada a la
Informació.
• Instal·lació i posada en funcionament de l’Aula de
Videoconferències a l’edifici F.
Produccions externes
• Realització i producció del vídeo La Guerra del
Francès a Vic, per a l’exposició del Museu Episcopal
de Vic del CESO.
• Espots per a l’Ajuntament de Vic i per a l’empresa
Vic-Box.
• Edició en diversos idiomes de la producció
videogràfica de la història del Temple Romà de Vic.
• Realització de vídeos didàctics sobre el cicle de vida
del porc per a l’Associació Tecnosanitària del Porcí.
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SERVEIS LINGÜÍSTICS
En l’àmbit de la formació en llengua catalana durant
el curs 2008-09 s’han ofert dos cursos intensius
d’una setmana de durada, amb una assistència de 70
persones, i tres cursos extensius quadrimestrals per
a estudiants internacionals, amb una assistència de
33 persones, i quatre cursos extensius quadrimestrals
per a estudiants castellanoparlants, amb una
assistència total de 47 persones.
Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació,
s’han corregit aproximadament 230.750 paraules
(211.750 en català, 13.000 en castellà i 6.000 en
anglès), i se n’han traduït aproximadament 49.250
(32.000 a l’anglès, 10.500 al castellà, 5.750 al català i
aproximadament 1.000 a altres llengües).
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’ha elaborat el decàleg “Sigues
lingüísticament Sostenible” conjuntament amb els
Serveis Lingüístics d’altres universitats catalanes, del
qual s’ha presentat també una exposició.

ESCOLA D’IDIOMES
Aquest curs l’Escola d’Idiomes ha mantingut el
nombre d’estudiats. En algunes activitats com ara
l’Escola d’Estiu d’Idiomes fins i tot hem crescut, de 42
a 51 estudiants.
Hem fet formació per al personal de la UVic: un
curs d’escriptura per al personal acadèmic i un curs
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d’atenció telefònica (Telephoning in English) adreçat
principalment al personal de recepció i centraleta.
Pel que fa a cursos in company hem continuat la
col·laboració amb Bonpreu.
El mes d’abril, en el marc de la Fira Universitat
Empresa i amb la col·laboració de la Càtedra
multilingüisme Linguamón-UOC, vam organitzar la
taula rodona L’empresa catalana i el multilingüisme:
mercat local i mercat global, amb la participació
d’Isidor Marí, director de la Càtedra; Cèsar Montoliu,
responsable de Multilingüisme de la Representació
a Barcelona de la Comissió Europea; i Mercè Girbau,
directora general de grup Girbau.
El mes de maig vam gestionar per primer cop l’examen
DELE del Instituto Cervantes després d’haver estat
reconeguts com a centre examinador el curs 200708. A la convocatòria s’hi van presentar 5 estudiants
estrangers del programa d’intercanvi internacional de
la UVic.

serveis

ARXIU GENERAL
Finalització del procés de descripció i digitalització de
les actes de reunions dels màxims òrgans de govern
de la UVic, acció emmarcada en el Programa per a la
protecció i conservació del patrimoni documental de la
Universitat de Vic (PATRIDOC-UVic).
Disseny i publicació de la pàgina web de l’Arxiu
General (febrer 09). Destaquem la secció Sabies
que...?, que amb l’objectiu de difondre el patrimoni
documental de la UVic publica periòdicament un
article que refresca la memòria als lectors sobre algun
fet, activitat o personatge de la UVic.
Inscripció de l’Arxiu General al Directori d’Arxius de
Catalunya.
Coordinació de la recollida i destrucció certificada de
2.300 Kg de documentació en format paper i 340 Kg
de suports digitals.

Tramitació de 66 transferències corresponents a
366 unitats d’instal·lació, 110 peticions de consulta,
préstec i reactivació d’expedients i 100 peticions
d’eliminació.

EMPRESES VINCULADES
Eumogràfic
El 22 d’octubre va tenir lloc la inauguració oficial de
les noves instal·lacions d’Eumogràfic a la masia de
la Torre dels Frares. En l’acte d’inauguració hi van
intervenir la rectora de la UVic, Assumpta Fargas;
Anton Granero, director d’Eumogràfic; i Josep M.
Vila d’Abadal, president de la Fundació Universitària
Balmes i alcalde de Vic.

Eumo Editorial
Més de 1.500 títols publicats, d’un miler d’autors i
autores, consoliden el catàleg d’Eumo, l’editorial de
la Universitat de Vic, que aquest curs ha complert 30
anys i que s’ha guanyat el reconeixement dels lectors
que valoren el rigor i el compromís.

Acte d’inauguració de les noves instal·lacions.

Acte de celebració dels 50 títols de “Referències”, col·lecció insígnia
d’Eumo Editorial.

Novetats publicades durant el curs: 36
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Activitat institucional
Inauguració del curs
En l’acte d’inauguració del curs, el 17 d’octubre de
2008, presidit per la rectora de la UVic, amb la presència de l’Hble. Sra. Marina Geli, consellera de Salut
de la Generalitat de Catalunya, i de Blanca Palmada,
comissionada per a Universitats i Recerca, van rebre la medalla de la Universitat de Vic les empreses
i institucions mecenes de la Universitat de Vic. La
màxima distinció de la institució se’ls va lliurar “pel
seu suport imprescindible al projecte universitari de
la ciutat des de l’aprovació de la Universitat de Vic
per unanimitat del Parlament de Catalunya el 21 de
maig de 1997; per la seva desinteressada aportació
econòmica en uns moments fonamentals per al creixement de la Universitat de Vic, i específicament per
a la construcció de la segona torre de l’edifici F, el més
emblemàtic del Campus de Miramarges; i per la seva
voluntat manifesta de continuar col·laborant en el
desenvolupament i el creixement de la Universitat a
través de projectes de recerca, de transferència de
coneixement, d’innovació tecnològica, d’emprenedoria, de pràctiques i de formació en general”.
La lliçó inaugural la va impartir el professor Josep
Molera, de l’Escola Universitària de Ciències de la
Salut, sobre el tema Bolonya 1088, Bolonya 2008.
Incorporacions al govern de la UVic
El 27 d’octubre de 2008 el Patronat de la Fundació
Universitària Balmes va fer el nomenament oficial de

Marta Otero, vicerectora de
Recerca.
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M. Antònia Pujol, degana de la
FEC.

la Dra. Marta Otero, professora de l’Escola Politècnica
Superior, com a vicerectora de Recerca i Transferència
de Coneixement en substitució del Dr. Robert Ruiz.
Paral·lelament, la professora Maria Antònia Pujol va
assumir el càrrec de degana de la Facultat d’Empresa
i Comunicació en substitució del Dr. Santi Ponce.
El 12 de febrer de 2009 es va aprovar el nomenament
de Josep Ayats com a director de l’Escola Politècnica
Superior en substitució del Dr. Miquel Caballeria.
El mes de març es va incorporar a la UVic el Dr.
Josep Nieto com a cap de Gabinet de Rectorat i
Comunicació.
El 16 de juny Blanca Palmada, comissionada per a
Universitats i Recerca, va ser rellevada en el càrrec
per Joan Majó, director general d’Universitats. També
va ser rellevada de la vicepresidència del Patronat
de la Fundació Universitària Balmes pel mateix Joan
Majó.
Cessió d’edificis de l’Ajuntament de Vic
Pel gener va tenir lloc la signatura de cessió per part
de l’Ajuntament de Vic del ple domini de la Torre dels
Fares i de l’edifici D del Campus de Miramarges a la
Fundació Universitària Balmes.
Convenis
El 19 de setembre es va signar un conveni marc
entre la Fundació Dúctil Benito per fomentar
la col·laboració en projectes de d’investigació

Torre dels Frares, cedida per l’Ajuntament de Vic

i transferència de coneixement, promoure la
realització de pràctiques i la inserció laboral dels
titulats de la UVic i la col·laboració en projectes de
formació continuada.
El 5 de novembre es va signar un conveni de
col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya de
la demarcació de Barcelona per a la impartició del
títol oficial d’Enginyeria en Organització Industrial en
modalitat semipresencial.
19 novembre. UVic i Knowledge Innovation Market
(Kim Barcelona) van signar un conveni per impulsar i
fer visible la recerca i la transferència de coneixement
i de tecnologia de la UVic. Kim BCN és una fundació
privada especialista en l’avaluació del nivell tecnològic
de les empreses i en l’assessorament per aplicar,
transferir i introduir tecnologia en els mercats.
El 29 de gener es va signar el conveni entre la
Fundació Carulla i la Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris de la UVic per a la continuació de l’edició de
l’Epistolari Jacint Verdaguer que publica l’Editorial
Barcino.
El 25 de febrer es va signar el conveni amb
l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
(ACCID) per a la creació de l’espai Accid-UVic per a
la realització d’activitats de promoció i difusió de la
comptabilitat i la gestió empresarial.
El 16 de juny es va signar un conveni entre la
Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació
Eduard Soler i la UVic per promoure projectes de

Signatura UPC, Fundació Eduard Soler i Universitat de Vic

formació conjunts, especialment adreçats als
ensenyaments de Grau i Postgrau en Enginyeria
Mecatrònica. Van signar Antoni Giró, rector de la UPC,
Francesc Solà, president de la Fundació Eduard Soler,
i Assumpta Fargas, rectora de la UVic.
Visites
Pel novembre la consellera de Treball Mar Serna va
ser a la Universitat amb motiu de la presentació del
Pla per a la igualtat entre els homes i les dones de la
Universitat de Vic.
El 25 de febrer va visitar la Universitat Josep M.
Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya,
acompanyat de Cesc Poch, president de la secció
d’UGT d’Osona, i d’altres representants sindicals per
parlar de la futura creació del Cosell Assessor de la
UVic, que comptarà amb representació sindical.
Màrius Rubiralta, secretari d’Estat d’Universitats, va
visitar la Universitat de Vic el 26 de març amb motiu
de la cinquena Fira Universitat-Empresa. Va cloure la
jornada amb amb una conferència sobre “Estratègia
Universitat 2015: Llei de la Ciència i la Tecnologia”
Els alcaldes d’Olot, Lluís Sacrest; de Ripoll, Teresa
Jordà; de Manlleu, Pere Prat; i Berga, Juli Gendrau,
van visitar pel maig la Universitat de Vic convidats
pel president de la Fundació Universitària Balmes
i alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal. Aquests
quatre alcaldes entraran a formar part del Patronat
de la FUB amb l’objectiu d’ampliar la representació
territorial de la UVic.

Conveni UVic i Knowledge
Innovation Market (KIM-BCN)

Visita de Màrius Rubiralta
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Activitat SOCIOCULTURAL
Premis
• En l’acte d’inauguració oficial del curs 2008-2009
del Sistema Universitari Català, que es va celebrar
a la Universitat de Barcelona, el professorat de
la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació de la UVic va rebre una de les
distincions Jaume Vicens Vives del Departament
d’Innovació Universitats i Empresa per la seva
contribució a la millora de la qualitat de la docència.
• El 20 de març es va lliurar la Medalla d’Or de la
Ciutat de Vic a Ricard Torrents, professor emèrit
i primer rector de la Universitat de Vic, per
homenatjar-lo com a principal impulsor de la UVic,
una de les institucions que més projecció ha donat
a la ciutat i més valor hi ha aportat els darrers anys.
• El 22 de juny es lliuraren els Premis de Recerca
de Batxillerat, en la seva onzena edició, als millors
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. Hi
varen participar 79 centres amb 157 treballs. L’acte
va comptar amb la presència de Joan Roca, director
general de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

lliurar el 26 d’abril a Anna Pons, de Manresa, per
fer un Màster en Economia i Polítiques Públiques a
París, i a Judit Bardolet, de Vic, per ampliar estudis
de violí a Londres.
• El 10 de juny va tenir lloc a l’Auditori de Caixa
Manlleu l’acte de lliurament de diplomes al Mèrit
Esportiu 2009 als esportistes de la UVic que han
destacat en els campionats universitaris del curs i
a les persones que donen suport a la promoció de
l’esport a la UVic.
• Els estudiants de Publicitat i Relacions Públiques
Oriol Camprubí, David Fontanet i Roger Pubill
van guanyar un premi Laus d’or en la categoria
d’Estudiants, apartat Audiovisual, per un espot per
a Soni Bravia. Eumogràfic va aconseguir un Laus de
plata i tres de bonze en la mateixa convocatòria

• Segona edició de la 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, que es va

• Homenatge de la Universitat d’Estiu de Vic a
l’equip d’excavacions del jaciment arqueològic
de l’Esquerda per la seva tasca continuada
d’excavacions des de l’any 1977; per la fundació
del Museu de l’Esquerda l’any 1988 a Roda de Ter; i
per la continuada col·laboració amb la Universitat
d’Estiu de Vic amb l’organització de cursos des del
1994.

Els premiats amb la rectora de la U Vic i el director general de Recerca

Jaciment arqueològic de l’Esquerda
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Activitats dels estudiants
• Pel maig va tenir lloc la primera Festa Major
de la Universitat de Vic. La iniciativa va anar
a càrrec del Consell d’Estudiants i el Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans amb el suport
de l’Àrea d’Estudiants i la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Vic. El músic Quimi Portet va llegir
el pregó de la Festa.

• L’Aula de Teatre de la UVic va estrenar per l’abril
la seva producció Steve McQueen, escrita pel
dramaturg i novel·lista Gerard Guix i dirigida per
Eva Marichalar i Dolors Rusiñol.

• La 5a edició de la Mostra d’Arts de la UVic es va
dedicar a les publicacions en format de llibre
dels membres de la comunitat universitària. A
l’exposició, cada autor o traductor presentava
una obra i explicava breument per què l’havia
seleccionada.

Altres activitats
• Pel setembre va tenir lloc al Museu de l’Art de la
Pell la inauguració de l’exposició “Clàssics i més.
L’Editorial Barcino i Josep Maria Casacuberta”,
commemorativa del 80è aniversari de l’Editorial,
amb la presència de Carles Duarte, director de la
Fundació Carulla.
• Una conferència del Dr. Joaquim Mallafrè va
inaugurar el 16 d’octubre l’exposicició “La presencia
de Mercè Rodoreda arreu del món” amb motiu de
l’Any Rodoreda que commemorava el centenari del
seu naixement.
• Pel febrer es va poder veure a la UVic l’exposició
“Esportistes Catalanes del segle XX” amb l’objectiu
de trencar el silenci i l’oblit en què viuen les dones
catalanes que han fet història en el món de l’esport.
• Pel març es va inaugurar l’exposició internacional
“80 anys d’atletisme femení als Jocs Olímpics” amb
la presència de les atletes Marta Domínguez, Maria
Vasco, Glory Alozie i Natàlia Rodríguez.

• Del 14 d’abril al 10 de maig es va poder veure al
vestíbul de l’edifici Torre dels Frares l’exposició
“República! Cartells i cartellistes (1931-1939), una
selecció de cartells de la col·lecció de la Biblioteca
del Pavelló de la República.
• El 7 novembre va tenir lloc la presentació del
Pla per a la igualtat dels homes i les dones de la
Universitat de Vic, que té per objectiu vetllar per
l’aplicació de mesures que assegurin la igualtat
d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en
tots els àmbits d’activitat de la UVic. Va presentar el
Pla la Dra. Montserrat Vilalta i van intervenir també
la consellera de Treball, Mar Serna; el president
de la Fundació Universitària Balmes, Josep M. Vila
d’Abadal; i la rectora de la UVic, Assumpta Fargas.
• El 20 de maig l’escriptor Baltasar Porcel va visitar
la Universitat per matenir una trobada amb
estudiants que havien treballat la seva obra
periodística, va impartir una conferència, i va
concedir la que seria la seva darrera entrevista a
l’estudiant de Periodisme Manuel Vega.
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