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El fet més destacat del curs 2012-2013 va ser sens dubte l’acord per a la cre-
ació d’una estructura federada entre la Fundació Universitària Balmes/UVic 
i la Fundació Universitària del Bages que va tenir lloc el 25 d’abril al Palau 
Robert de Barcelona.  Aquest és un fet històric per a la Universitat de Vic, per 
a la FUB de Manresa i, és clar, per al sistema universitari català.

La Universitat ha fet una aposta en ferm per la relació universitat-empresa 
i universitat-societat, que s’ha concretat en la remodelació de la Casa de 
Convalescència, seu de l’agència Creacció d’emprenedoria, innovació i conei-
xement, on s’han traslladat també els serveis universitaris que treballen en 
aquesta línia com la Unitat d’Emprenedoria, l’Oficina de Recerca i Transfe-
rència de Coneixement, el Servei de Carreres Professionals i l’Àrea de Comu-
nicació Corporativa i Relacions Institucionals, així com l’Escola de Doctorat. 

El Campus Internacional ha anat consolidant la captació d’estudiants, so-
bretot francesos, així com el nombre d’assignatures que s’ofereixen en anglès 
al llarg del curs i el nombre creixent d’estudiants d’intercanvi, tant d’entrada 
com de sortida.

En l’àmbit de la docència, més que no pas per les noves implantacions d’es-
tudis, el curs 2012-2013 s’ha caracteritzat per les tasques organitzatives que 
s’han afrontat, especialment per la gestió massiva de Treballs Finals de Grau, 
de Màster, pràctiques i tries d’optativitat. També en la preparació de la Uni-
versitat per ampliar l’ús de recursos digitals en la docència i en l’aplicació del 
Model de Formació UVic, definit arran del Pla Estratègic. 

S’ha impulsat la Formació Contínua per tal per millorar-ne la implantació al 
territori i donar-li alhora un abast internacional.

S’ha portat a terme l’alineació de les dedicacions de recerca a les àrees estra-
tègiques de recerca i transferència de coneixement i s’ha definit el nou model 
d’estructures organitzatives de l’activitat investigadora.

Finalment, vull destacar la formalització del conveni de creació, l’1 de juliol, 
de l’Hospital Universitari de Vic entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Funda-
ció Hospital de la Santa Creu i la Universitat de Vic que permetrà la utilització 
conjunta de les estructures d’ambdós centres hospitalaris i de la UVic per a la 
docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació sanitària.

Aquestes són les fites més significatives de la Universitat que marquen el 
traçat del curs passat, però que, paral·lelament, orienten els cursos a venir. 
Pel que fa als aspectes acadèmics, de recerca, de transferència de coneixe-
ment, d’activitat cultural o de governança, les pàgines que segueixen n’oferei-
xen una visió prou detallada.

PRESENTACIÓ

Jordi Montaña, 
rector de la 

Universitat de Vic
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Patronat de la Fundació
Universitària Balmes

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

Antoni Castellà
Secretari d’Universitats i Recerca, vicepresident 

 Anna Mates
Secretària del Patronat

Lluís Jofre
Director general d’Universitats, vocal

Josep Ribas
Sotsdirector general de Planificació Acadèmica 
Universitària, vocal

Joan López
Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal

Josep M. Arimany
regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal

Juli Gendrau 
Alcalde de Berga, vocal

Jordi Munell
Alcalde de Ripoll, vocal

Albert Piñeira
Alcalde de Puigcerdà, vocal 

Pere Prat
Alcalde de Manlleu, vocal

Josep M. Coromines
Alcalde d’Olot, vocal

Lluís Vila 
Alcalde de Prats de Luçanès, vocal

Robert Fauria  Danés
Alcalde de Sant Hilari Sacalm, vocal

Josep Terradellas i Arcarons
Vocal 

Joan Font
Vocal

Oriol Guixà
Vocal

Antoni Anglada
Vocal

Joan Boix Sans
Vocal

Assistents:

Jordi Montaña
Rector

 Joan Turró
Director de la FUB 

Josep Terradellas i Cirera  
Secretari adjunt del Patronat 

Jordi Codina
Gerent (fins a 30 de juny de 2013)

Joan Solé
Comunitat Universitària

Joan Carles Martori
Comunitat Universitària

Manuel Llanas
Comunitat Universitària

Montse Ayats
Empreses vinculades 

Consell Consultiu

Ricard Torrents, president

Consellers:

Josep M. Anzizu 
Pilar Benejam
Salvador Cardús
Muriel Casals
 Alícia Casals 
Joan Contijoch
Pere Fons (des de juny de 2013)

Daniel Giralt-Miracle
Pere Girbau
 Anton Granero
Johannes Kabatek
Ramon Pinyol
Jaume Porta
Josep Pujadas
Josep M. Terricabras
 Joaquim Triadú
Eduard Vallory
Miquel Vilardell

Junta de Rectorat

Jordi Montaña
Rector

Marta Otero
Vicerectora de Recerca i Transferència de 
Coneixement

Pere Quer
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Joan Masnou
Adjunt al rector per a la Internacionalització i la 
Formació Contínua (des de setembre de 2012 )

Carme Sanmartí
Secretària general

Jordi Codina
Gerent de la UVic  (fins a juny de 2013)

Consell de Direcció

El conformen els membres de la Junta de 
Rectorat mencionats, i els degans i directors  
de centres i el director de la FUB:

Francesc Codina
Degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes

Antoni Soy
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació  
(fins a 31 d’octubre de 2012) 

Xavier Ferràs
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació  
(des del 24 de gener de 2013) 

Margarida Pla
Degana de la Facultat de la Salut i el Benestar 

Jordi Villà 
Director de l’Escola Politècnica Superior  

Joan Turró
Director de la FUB

ÒRGANS DE GOVERN
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ESTUDIANTS 

Estudiants per gènere. Centres propis i adscrits Estudiants per procedència geogràfica

Homes 2.288

Dones 3.579

Resta de Catalunya 26%

Estrangers 7%

Resta de l’Estat 9%

Barcelonès 14%

Osona 21%

Comarques frontereres 23%

Centres vinculats (títols propis)
Total estudiants: 177

Centres propis i adscrits
Total estudiants: 5.867

2.089

1.077

946

985

10

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Facultat de Ciències de la 
Salut i el Benestar

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

E.U. Turisme Eserp

579

181

BAU. Escola Superior 
de Disseny

EADA Màster  
Gestió Empresarial

85

92

BAU. Escola Superior 
de Disseny

E.S. Empr. 
Màrqueting i RRPP

Total alumnes UVic: 12.009

Graus, llicenciatures, diplomatures, màsters i doctorats 5.107

Grau de Disseny-BAU 579

Màster EADA 181

Formació Contínua, Universitat d’Estiu i Escola  
d’Idiomes 4.699

Centres vinculats: graduats superiors 177

Formació Contínua amb els centres vinculats 1.266
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE SERVEIS

Professorat per gènere
Total professorat: 510

Dones 264

Homes 246

PAS per gènere
Total PAS: 198

Dones 143

Homes 55

Professorat per centres

178

147

88

87

7

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

Escola d’Idiomes

Personal d’Administració i Serveis i Empreses vinculades

13

2

10

26

54

59

Comunicació amb 
Empresa i Societat

Eumo Editorial

Eumogràfic

Serveis de suport a la docència i a la recerca

Infraestructures, 
telefonia, manteniment

Administratius i de rectorat

24Secretaries dels 
centres i arxiu
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Beques mobilitat estudiants

Beques entitats financeres

Beques UVic-Agaur

Beques País Basc

49.750€

217.788€

110.776€

112.446€

Beques Universitat de Vic781.312,77€

BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI

Total import Beques i Ajuts: 4.489.715,77€

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

 Ministeri d'Educació Ajuts UVic - Agaur

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

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes 970 530 1.490.289,73 507 352 129.151,16

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 434 248 885.165,98 215 148 54.625,53

Facultat d'Empresa i Comunicació 264 117 328.293,06 99 57 21.386,80

Escola Politècnica Superior 202 81 257.619,54 69 33 12.625,22

BAU 129 80 256.275,06 - - -

Centres Vinculats 18 0 0,00 - - -

TOTAL 2.017 1.056 3.217.643,37 890 590 217.788,71

Institucions públiques

3.217.643€Beques ME
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DOCÈNCIA

Durant el curs 2012-2013 s’han posat en aplicació 
diferents aspectes que culminen el desplegament 
del nou sistema de titulacions de Grau i Màster a la 
UVic. Cal dir que en el curs 2012-2013 la major part 
de les titulacions de Grau arribaven al quart curs i és 
precisament en els darrers cursos on es concentra 
l’oferta d’optativitat i pràctiques. Aquesta característica 
ha fet que el curs referit hagi estat el de la massiva 
organització d’aquestes activitats, a les quals s’hi ha 
d’afegir la generalització dels Treballs Final de Grau 
i de Màster. Tot plegat ha obligat els departaments, 
els centres i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat (VOAP) a afrontar un notable increment de 
la complexitat en la gestió.
En paral·lel, la UVic ha apostat per ampliar l’ús de 
recursos digitals en la docència i per anar aplicant 
el Model de Formació de la UVic, definit arran del 
Pla Estratègic de la UVic. La preparació d’ambdós 
projectes ha estat intensa i la seva aplicació es portarà 
a terme en els propers cursos.

CIFE 
El curs acadèmic 2012-2013, i en coordinació amb el 
VOAP i la Unitat de Suport a la Docència, el CIFE ha 
col·laborat en l’organització dels cursos de formació 
del professorat de la UVic en el procés d’incorporació 
de la plataforma Moodle a la docència, a través dels 
quals s’han format més de tres-cents professors i 

professores. Pel que fa a la Jornada d’Intercanvi de 
Bones Pràctiques, en aquesta ocasió s’ha tractat el 
tema L’aprenentatge autònom dels estudiants. Quant 
a la promoció de l’aprenentatge de la llengua anglesa, 
conjuntament amb l’Escola d’Idiomes s’ha ofert a 
tot el personal de la UVic el primer Curs d’anglès 
semipresencial, que tindrà continuïtat al llarg dels 
propers anys. En el marc de la col·laboració amb altres 
entitats, a través del CIFE la UVic s’ha incorporat al 
Projecte RED-U 2012, participat per un bon nombre 
d’universitats i orientat a fer un estudi per identificar 
les competències docents del professorat universitari. 
En la primera fase, l’estudi s’ha centrat en les 
percepcions del professorat a través d’un qüestionari. 
Això ha comportat la nostra adhesió, també, a la xarxa 
estatal de docència universitària REDU com a socis 
institucionals.
Pel que fa a la innovació docent, i més enllà dels 
grups d’innovació existents, s’ha promogut la creació 
del grup CIFE-GI Aprenentatge autònom, arran de la 
Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques, que ha 
agrupat professores i professors de la UVic. En paral·lel 
s’ha convocat la tercera edició del Pla AQUID, i s’ha 
completat la primera edició (de 2011), per la qual cosa 
al llarg del curs s’ha orientat i ordenat el procés de 
devolució dels projectes de la convocatòria per tal de 
recollir el treball fet en una publicació electrònica que 
es difondrà el curs 2013-2014.
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GRAUS I LLICENCIATURES

MÀSTERS UNIVERSITARIS I TÍTOLS PROPIS DE GRADUAT

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
•	Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

•	Grau en Mestre d’Educació Infantil

•	Grau en Mestre d’Educació Primària

•	Grau en Educació Social 

•	Grau en Psicologia

•	Grau en Traducció i Interpretació

Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar
•	Grau en Infermeria

•	Grau en Fisioteràpia

•	Grau en Teràpia Ocupacional

•	Grau en Nutrició Humana i Dietètica

•	Grau en Treball Social

Facultat d’Empresa i Comunicació 
•	Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

•	Grau en ADE/ PiRP

•	Grau en Comunicació Audiovisual

•	Grau en Periodisme

•	Grau en Publicitat i Relacions Públiques (PiRP)

•	Diplomatura en Ciències Empresarials (nocturn)

•	Llicenciatura en ADE/PiRP

Escola Politècnica Superior 
•	Grau en Biotecnologia

•	Grau en Ciències Ambientals

•	Grau en Biologia

•	Grau en Enginyeria Mecatrònica

•	Grau en Enginyeria Electrònia Industrial i Automàtica

•	Grau en Enginyeria d’Organització Industrial

•	Grau en Multimèdia

•	Grau en Tecnologia i Gestió Alimentària

•	ET Informàtica de Gestió/ ET Informàtica de Sistemes

•	Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle)

BAU. Escola Superior de Disseny (centre adscrit)
•	Grau en Disseny

Màsters universitaris 
•	Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data Analysis (en anglès)

•	Comunicació Digital Interactiva

•	Envelliment Actiu i Satisfactori

•	Traducció Especialitzada

•	Tecnologies Aplicades de la Informació

•	Prevenció de Riscos Laborals

•	Formació de Professorat d’Educació Secundària

•	Pedagogia Montsessori (0-6 anys)

Màsters interuniversitaris 
•	Educació Inclusiva (coord. per la UVic)

•	Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (coordinat per la UB)

•	Formació de Professorat de Català per a 
Persones Adultes (coord. per la UB)

•	Atenció i Cures Pal·liatives (coordina UVic, participa  
UB, col·labora Intitut Català d’Oncologia)

EADA, Escuela de Alta Dirección  y 
Administración (centre adscrit)
•	Gestió Empresarial

Títols propis de graduat 

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

•	Graduat Superior en Comunicació, esp. en 
Periodisme Empresarial (ESERP, Barcelona)

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

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

La Formació Contínua ha estat un dels eixos estratè-
gics en la configuració de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. El Consell d’Europa defineix la Formació 
Contínua com “tota activitat” d’aprenentatge al llarg 
de la vida amb l’objectiu de millorar els coneixements, 
les competències i les aptituds amb una perspectiva 
personal, cívica, social o relacionada amb l’ocupació.
La UVic, amb una concepció integral de la formació 
tant en la part professional com cívica, presenta 
una oferta formativa que respon a les necessitats 
del món laboral, de les empreses i organitzacions i 
de la societat. Amb criteris de qualitat i excel·lència, 
contribueix al desenvolupament de les persones i de 
les organitzacions, millorant-ne la seva ocupabilitat i 
competitivitat, amb criteris de responsabilitat social i 
visió internacional.

Màsters propis i postgraus

•	 Màster en Artteràpia

•	 Postgrau en Equitació Terapèutica

•	 Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva

•	 Postgrau en Negocis Internacionals

•	 Postgrau en Design Management

•	 Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

•	 Master in Business Administration (M.B.A.)

Cursos d’especialització

•	 Curs d’especialització en Subtitulació i Doblatge 

Cursos d’extensió universitària

•	 Atenció Gerontològica Centrada en la Persona. 
Enfocament, Model i Mètode. Nivell Avançat i Nivell Bàsic 
i d’Iniciació

•	 Autocura dels Professionals dels Serveis Socials

•	 Què ens aporten les Ciències de l’Educació a la 
Gerontologia? Aplicacions Pedagògiques per al 
Desenvolupament de l’Envelliment Actiu i Satisfactori

•	 Alliberació Miofascial amb Ganxos

•	 Aplicacions Pràctiques del Model d’Ocupació Humana

•	 Embenats Neuromusculars 

•	 Estudi i Tractament de l’ATM i les Disfuncions 
Cranimandibulars, Cranicervicals i Dolor Facial

•	 Intervenció Grupal: Claus per Comprendre i Conduir 
Equips, Grups i Col·lectius

•	 Teràpies Complementàries

•	 Curs d’Activitat Física per a Usuaris de les Àrees Bàsiques 
de Salut

•	 CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar): el 
Paper dels Coordinadors i els Assessors

•	 L’Espai com a Element Educatiu

•	 Lideratge Pedagògic

•	 Percussió Corporal, Mètode SSM

•	 Direcció de Projectes

•	 El Pannier: Un Nou Motor per a la Restauració

•	 Planificació de Negocis per a Emprenedors Basats en la 
Innovació

•	 Prepara’t per a l’Olimpíada d’Informàtica

•	 Cursos del Servei d’Esports

•	 Cursos de l’Escola d’Idiomes i dels Serveis Lingüístics

Programes i matrícula 2012-2013

Tipus d’activitat
Nombre de 
programes

Nombre de 
matriculats

Màsters propis i postgraus 7 184

Programes d’especialització 1 15

Cursos d’extensió universitària 41 1.184

Jornades, seminaris i tallers 26 1.498

Programes d’accés directe 19 57

Formació a mida 29 492

Programes oferts conjuntament amb 
altres institucions 34 372

TOTAL 157 3.802
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Jornades, seminaris i tallers

•	 Jornada Atenció Pal·liativa de Persones amb Malalties i 
Condicions Cròniques Avançades en Serveis de Salut 

•	 Jornada Aportacions de la Recerca i Bones Pràctiques en 
l’atenció a Persones amb Demència

•	 Seminari Accessibilitat Sense Cost. Una Casa per Anar-hi 
de Visita

•	 Seminari Adequació de l’Entorn i Disseny Ambiental per a 
Persones amb Demència: Taller Educatiu

•	 Seminari Alteracions de la Conducta en Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual

•	 Seminari de Comunicació i Afàsia

•	 Seminari de Sedestació Avançada

•	 Seminari Solucions Tecnològiques per a l’Ús de l’Ordinador 
i la Comunicació

•	 Taller de Sedestació Bàsica

•	 Taller de Mobilització Manual Segura de Persones amb 
Discapacitat Psíquica 

•	 Tallers de Mobilització Manual Segura de Persones en un 
Entorn Residencial

•	 Taller de Suport a l’Autonomia Personal dels Cuidadors de 
Persones en Situació de Dependència

•	 Jornada d’Hospitalització Aguda a Domicili

•	 Jornada L’Adopció, una oportunitat

•	 Taller sobre Dinamització Comunitària en Salut

•	 Jornades sobre l’Ensenyament de l’Anglès a Infantil i 
Primària

•	 Jornada sobre Pedagogia Montessori

•	 Jornada Repensant les Pràctiques. Crònica d’Experiències 
al Centre d’Itàlia

•	 Trobada Pedagògica Sobre Educació i Patrimoni

•	 VII Congrés Nacional d’Avaluació Formativa en Docència 
Universitària

•	 Seminari Àgora d’Opinió d’Osona 

•	 Activitats congressuals

Programes d’accés directe

•	 Curs Abordatge Avançat del Pacient amb Dolor

•	 Curs Malalties Avançades al Final de la Vida

•	 Curs Situacions Complexes en l’Atenció Pal·liativa

•	 Minor en Qualitat Alimentària

•	 Curs Gestió de la Qualitat 

•	 Curs Tècniques de Comerç Exterior

•	 Curs Analysis of Complex Disease Association Studies

•	 Curs Next Generation Sequencing Analysis 

•	 Curs Programming and Database Management for 
Bioinformatics

•	 Curs Proteomics

•	 Curs Statistical and Data-Mining Methods for Omics Data 
Analysis

•	 Seminari Sobre la Importància de l’Activitat Física per al 
Benestar i la Qualitat de Vida Durant la Vellesa

•	 Curs per a la Certificació Internacional en 
Cineantropometria. Nivell 1 ISAK

•	 Curs Traducció Especialitzada de Textos Humanístics: 
Anglès-Espanyol

•	 Curs Traducció Especialitzada Cientificotècnica

•	 Curs Traducció Juridicoadministrativa de l’Espanyol al 
Català 

•	 Curs Llengua Alemanya: Nivell Inicial I
•	 Curs Llengua Alemanya: Nivell Inicial II
•	 Curs Psicometria
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UNIVERSITAT D'ESTIU
En el marc de la 18a UEV s’han programat cursos d’extensió 
universitària i un conjunt de jornades i escoles d’estiu que 
configuren programes de formació adreçats a estudiants 
universitaris i professionals de diferents àmbits. Aquesta 
edició ha inclòs activitats d’àmbit internacional, així com 
també la 3a Junior University, un programa d’immersió en 
anglès dissenyat per a estudiants de batxillerat i cicles 
formatius de grau superior. Paral·lelament a les activitats 
formatives, s’han realitzat un conjunt d’activitats que 
constitueixen la Plataforma Cultural.
La UEV ha comptat amb gairebé 200 professors i 
professionals, més de 60 entitats, empreses i institucions 
col·laboradores, i ha desenvolupat activitats a 11 localitats.   

Programes Matriculats

Cursos d’extensió universitària 19 243

Jornades professionals i escoles d’estiu 10 663

TOTAL 29 906

Cursos

 1.  Com emprendre un projecte innovador?  

 2.  Recerca de feina: estratègia i recursos per tenir èxit 

 3.   Arqueologia: Excavació i Experimentació al Jaciment de 
l’Esquerda (17a edició)

 4.  Els paisatges d’Osona a través de la càmera fotogràfica

 5.  Taller d’introducció al coaching (2a edició) 

 6.   Com tractar l’obesitat i el sobrepès mitjançant grups 
psicoeducatius? 

 7.   Control de símptomes en l’atenció a persones amb 
malalties cròniques avançades 

 8.   La investigació en Treball Social. Com aplicar millores a la 
pràctica professional? 

 9.   La jardineria i l’horticultura com a eines educatives, 
terapèutiques i de participació social 

 10.  Taller sobre ajustaments analítics de la columna vertebral 

 11.  Alimenturisme: una volta al món 

 12.  Taller de negociació i resolució de conflictes (7a edició) 

 13.   Coneixements bàsics de pediatria per a mestres i 
educadors  

 14.   Omple la motxilla de contes...i el cor també. Curs de 
contacontes. Fes el teu propi repertori de contes 

 15.   Pedagogia instrumental: jocs, tocs i retocs per al treball 
instrumental en grup 

 16.   Recursos didàctics en un entorn rural: productes locals, 
natura i patrimoni del Lluçanès 

 17.  Simfonia d’emocions  

 18.  El pannier, un nou motor per a la restauració 

 19.   Meteorologia bàsica i perspectives de canvi climàtic (2a 
edició) 

Jornades i Escoles d’Estiu
 1.   IV Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Grans 

llibres, grans obres  

 2.   V Jornada sobre el Final de la Vida: decisions anticipades i 
compartides  

 3.   Jornada: repensar l’organització i la gestió municipal 

 4.   II Jornada sobre Art Religiós a Catalunya: vida quotidiana i 
espiritualitat 

 5.  Typoweek 2013. Type, Talks & Workshops 

 6.   XIV Curs de Cardiologia per a metges d’atenció primària. 
XIII Jornada Cardiovascular d’Osona 

 7.   XXVII  Jornades Internacionals  per a Professors de Català 
de l’Institut Ramon Llull 

 8.  Idiomes comprimits a Vic 

 9.  Idiomes comprimits a Bau, Centre Universitari de Disseny 

 10.  Junior University. Pre-University Summer School in English 

Plataforma Cultural

 1.  Acte inaugural de la Universitat d’Estiu. Homenatge a la 
periodista Cristina Gallach

 2.  Exposició de dibuix i pintura El gest sobre el pla de Marina 
Berdalet

 3.  Exposició del XI Concurs Fotogràfic de Medi Ambient: Les 
flors

 4. Exposició: Art + vinil

 5. Exposició: Dones il·lustradores

 6.  Conferència: Taiwan avui, a càrrec del Sr. Javier Ching-
Shan Hou

 7.   Sessió de Cinema: Searching for sugar man (Malik 
Bendjelloul)

 8.  Sessió de Cinema: The last waltz/ El último vals (Martin 
Scorsese)

 9. Històries Universitàries “A pèl” 

 10. Club de lectura: El quadern gris

 11. Ripoll 2013, Capital de la Cultura Catalana

 12. El camí ramader del Lluçanès al Ripollès

 13.  XI Tallers Musicals d’Avinyó

 14.  31è Festival Internacional de Música de Cantonigròs 

DOCÈNCIA
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Tipus d’estudi Nombre de programes Nombre de matriculats

Màsters propis   16 899

Postgraus 5 110

Cursos d’especialització   2 88

Cursos d’extensió universitària 10 169

TOTAL 33 1.266

FORMACIÓ CONTÍNUA. CENTRES COL·LABORADORS EXTERNS

DOCÈNCIA

Centres, estudiants i programes

BAU, escola superior de disseny  246

•	Màster Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising

•	Màster Disseny de Branding i Packaging

•	Màster Disseny Editorial

•	MàsterDisseny Gràfic

•	Màster Motion Graphics Design

•	Màster Restauració i Rehabilitació d’Espais

•	Postgrau en Il·lustració

•	Postgrau  en Comunicació Creativa

•	Programa d’especialització en Disseny Gràfic Bau Nit

•	Programa d’especialització Interiors Bau Nit

•	Curs d’especialització en Disseny Gràfic Bau Nit

Business Technology & Consulting (BTC) 112

•	Auditor en Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC

•	Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC

•	Curs en Gestió Ambiental i Sostenibilitat

•	Màster en Gestió Ambiental i Sopstenibilitat

•	Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC

Aulalearning 129

•	Màster Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes

•	Postgrau Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes

•	Curs Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes

Institut Superior d’Estudis (ISED) 144

•	Curs  Agent Immobiliari

•	Curs de Director de Seguretat Integral

•	Curs de Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 
3a edat 

•	Curs de Gestió de Finques 

•	Curs de Pèrit Judicial Immobiliari

•	Postgrau en Gestió de la Seguretat Integral 

Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) 635

•	Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos Humans

•	  Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge 

•	  Màster en Logopèdia. Rehabilitació de Trastorns del 
Llenguatge i de la Parla

•	  Màster en Logopèdia Clínica

•	  Màster en Logopèdia Educativa

•	Màster en Musicoteràpia

•	Màster en Patologies del Llenguatge i de la Parla

•	Màster en Pedagogia Terapèutica
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT

Ciències Experimentals

•		Bioinformàtica	i	Estadística	Mèdica
•		Medi	Ambient	i	Alimentació
•		Tecnologies	Digitals

Ciències Mèdiques i de la Salut

•		Alimentació,	Salut	i	Benestar
•		Esport	i	Activitat	Física

Ciències Humanes

•		Ensenyament	i	Aprenentatge	de	
Llengües i Traducció

•		Estudis	de	Gènere:	Traducció,	
Literatura, Història i Comunicació

•		Textos	Literaris	Contemporanis:	
Estudi, Edició i Traducció

Ciències Socials

•		Atenció	a	la	Diversitat
•		Coneixement	i	Didàctica
•		Distribució	Espacial	de	Població,	

Activitat i Renda
•		Educació,	Llenguatge	i	Literatura
•		Educació	Física

•		Emprèn
•		Interaccions	Digitals
•		Konekto*3
•		Polítiques	i	Pràctiques	en	Inclusió	

Social i Salut
•		Recerca	Educativa
•		Traducció	Audiovisual,	Comunicació	

i Territori

El curs 2012-2013 s’ha treballat específicament en el desplegament de les diferents accions de l’eix de recerca i 
transferència de coneixement del Pla Estratègic de la UVic 2011-2016. En aquest sentit, els principals projectes 
que s’han impulsat durant el curs han estat:

•		L’entrada	en	funcionament	de	l’Escola	de	Doctorat	de	
la UVic i l’adaptació a l’EEES del 80% dels programes 
de doctorat.

•		Alineació	dels	encàrrecs	de	recerca	del	personal	
docent investigador a les àrees estratègiques de 
recerca i transferència de coneixement de la UVic.

•		L’aprovació	de	la	nova	normativa	d’estructura	
organitzativa de dedicació del personal docent 
investigador a la recerca.

•		L’inici	del	desplegament	dels	Centres	de	Recerca	
i Transferència de coneixement (CERT), aplicat al 
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) i al Centre 
d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID).

•		Desenvolupament	del	pla	de	foment	de	la	relació	
universitat-empresa, traslladant l’OTRI i l’Escola 
de Doctorat als espais de Casa de Convalescència 
per tal d’iniciar les sinergies amb els altres serveis 
de la UVic que han de contribuir a impulsar el 
desenvolupament social, cultural i econòmic de 
l’entorn territorial de la UVic.

Grups de recerca

Càtedres 

•		Càtedra	de	Cures	Pal·liatives
•		Càtedra	de	Recerca	Qualitativa
•		Càtedra	de	Serveis	Socials
•		Càtedra	UNESCO	Dones,	

desenvolupament i cultures
•		Càtedra	Verdaguer	d’Estudis	

Literaris

Centres de recerca i transferència 
de coneixement

•		Centre	d’Estudis	Interdisciplinaris	
de la Dona (CEID)

•		Centre	d’Estudis	Sanitaris	i	Socials	
(CESS)

•		SART-Medi	Ambient	-	Centre	
TECNIO

Oficina Tècnica

•		OTRI.	Oficina	Tècnica	de	Recerca	i	
Transferència de Coneixement

Càtedres, centres d’estudis i centres de recerca i transferència de coneixement
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Programes de doctorat

Ciències Socials

•		Programa	de	Doctorat	en	Educació	
Inclusiva (Interuniversitari)

•		Programa	de	Doctorat	en	Educació	
Inclusiva i Atenció Socioeducativa al 
llarg del Cicle Vital (Interuniversitari)

•		Programa	de	Doctorat	de	
Comunicació Digital Interactiva

•		Programa	de	Doctorat	en	Finances-
Valoració d’Estats Financers

Ciències Experimentals

•		Programa	de	Doctorat	en	Biologia	de	
Sistemes 

•		Programa	de	Doctorat	en	Tecnologies	
Digitals i de la Informació

Ciències Mèdiques

•		Programa	de	Doctorat	en	Salut,	
Benestar i Qualitat de Vida

Ciències Humanes

•		Programa	de	Doctorat	en	Traducció,	
Llengües i Literatures 

Professorat investigador per àmbit de coneixement

Ciències Mèdiques i de la Salut 6,24%

Ciències Humanes 20,42%

Ciències Experimentals 21,99%

Ciències Socials 52,36%

Doctorands

Ciències Experimentals 9,17%

Ciències Humanes 17,43%

Ciències Mèdiques i de la 
Salut 30,27%

Ciències Socials 43,12%

Professorat investigador per gènere

Dones 55%

Homes 45%

Producció científica en revistes indexades

Articles CARHUS 61%

Articles ISI 36%

Articles ISI Proceedings 1%
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Recursos obtinguts en convocatòries competitives públiques

Àmbit Entitat atorgant Objecte N. d’ajuts Import

Internacional Comissió Europea Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 92.082,00

Estatal

Ministerio de Economía y 
Competitividad

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 6 119.754,01

Beques de mobilitat 1 5.000,00

Divulgació científica 1 19.000,00

Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 8.750,00

Català

AGAUR

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 3.900,00

Beques predoctorals 1 18.166,88

Divulgació científica 1 3.500,00

Ajuts fi de tesi 1 1.000,00

Fundació La Marató de TV3 Projectes de recerca, desenvolupament i innovació 1 60.000,00

Departament de Cultura-OSIC Divulgació científica 4 8.766,00

TOTAL 19 339.919,02€

Convenis de transferència de coneixement gestionats durant el curs 2012-2013

Àmbits de coneixement Nombre de convenis gestionats Volum de facturació 

Ciències Experimentals 23 171.228,47

Ciències Mèdiques i de la Salut 3 42.096,75

Ciències Socials 20 90.054,37

Total 46 303.379,59€
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CAMPUS INTERNACIONAL

El Campus Internacional aglutina el conjunt de polítiques i activitats d’àmbit internacional de la Universitat de 
Vic: programes de mobilitat i d’intercanvi, projectes acadèmics, cursos de formació continuada i projectes de 
cooperació internacional.

Les facultats i centres de la Universitat de Vic treballen conjuntament amb diverses àrees de suport de la 
Universitat per impulsar l’activitat acadèmica adreçada al públic internacional, la mobilitat i la captació 
d’alumnat, de  professorat i d’investigadors. 

L’Àrea de Relacions Internacionals informa i assessora la comunitat universitària sobre els recursos que ofereix 
la UVic en l’àmbit internacional i sobre els programes de mobilitat i cooperació en l’àmbit de l’educació superior. 
Prepara els programes de benvinguda per als alumnes d’intercanvi i els ofereix diverses sortides culturals. 

Estudiants in out

Intercanvi Internacional Erasmus 83 80

   Estudi 73 57

   Pràctiques 10 13

   IP - 10

Intercanvi Internacional No Erasmus  54 117

   Estudi 19 12   

   Pràctiques 2 50

			Altres	progr.	formatius	d’àmbit	Intern.	(*)	 33 55
Online - -
Visitants (Free movers) - -

Recruitment 472 -

  Oficial 335 -

  Propi 137 -

Intervanvi Internacional - Sicue  5 9

Mobilitat Drac (XVU) - 7

Total Estudiants 614 213

(*)	=	que	implica	una	mobilitat	IN	o	OUT

PDI, Doctorands, PAS i professionals in out

Mobilitat Internacional doctorands 1 10

Mobilitat Internacional PDI 104 95

  Menys d’una setmana 90 66

  Una setmana o més 14 29
Mobilitat Drac (XVU) - -

Mobilitat Internacional PAS 5 22

  Menys d’una setmana 5 20
 Una setmana o més - 2
Mobilitat Drac (XVU) - -
Mobilitat Internacional professionals 5 -
  Menys d’una setmana - -
  Una setmana o més - -

Programes internacionals, convenis i acords de mobilitat

 in out
Progr.	formatius		d’àmbit	internacional	(*)		 6	 5
Progr. Coop. Intern. al Desenvolupament 7
Acords Internacionals 195
Convenis nacionals Sicue 64

Projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament

Programa Hondures, Programa Cuba, Programa 
Nicaragua, Programes Marroc i Programa 
Guatemala i projectes de la Càtedra UNESCO Dones, 
Desenvolupament i Cultures.

Programes de mobilitat intern. i de captació d’alumnat
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·  Oferta d’assignatures en anglès als graus de la 
Universitat.

·  Formació AICLE per als professors de continguts en 
llengua anglesa.

·  Internationalization at Home: Oferta d’idiomes a 
través de l’Escola d’Idiomes i dels Serveis Lingüístics.

·  3a edició de la Junior University

·  Programa Movent Europa

·  XVII Jornades Internacionals per a professors de 
català de l’Institut Ramon Llull

·  II International Workshops on Higher Education, en 
col·laboració amb la Comissió de Doctorat de la UVic. 

·  IP Media and Culture, programa intensiu Erasmus de 
la Facultat d’Empresa i Comunicació en col·laboració 
amb TAMK University of Applied Sciences (Finlàndia), 
HKU Utrecht School of the Arts (Països Baixos), 
Liepajas Universitate (Lituània), University of Lincoln 
(Regne Unit). 

·  Doble Click, organitzat per la Facultat d’Empresa i 
Comunicació amb la col·laboració de Fontys Univer-
sity of Applied Sciences, Hanze University of Applied 
Sciences i Tampere University of Applied Sciences.

·  Curs sobre Comunicación digital e interactiva per 
als alumnes de la Universidad de León, Guanajuato, 
Mèxic. 

·  International Seminar in Football Studies, organitzat 
per la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes (FETCH) en col·laboració amb Liverpool 
Hope University.  

·  Projecte de Cooperació Educativa – Nepal, coordinat 
per Bath Spa University. 

·  UVic-Wirtschaftsuniversität Wien. Institut für 
Romanische Spreachen (SommerKolleg-Intercanvi 
cultural i lingüístic). 

·  Projecte amb Birmingham. Col·laboració entre la 
FETCH, Heath Mount Primary School i Jakeman 
Nursery School. 

·  Intercultural Campus. Online International Student 
Exchange, entre la FETCH i Friedrich-Schiller-
Universität Jena.  

·  Projectes Europeus d’Educació Social: visites amb 
estudiants a Dinamarca: University College UCC, 
Kofoed’s Skole; Anglaterra: St. Paul’s Community 
Trust, Balsall Heath Forum, Pioneers Leading the 
Way, Sähëlï Women’s Groups, Local Leagues; PRONI, 
Centre for Social Education, i Osijek University 
(Croàcia).

·  Col·laboració amb Bath Spa University (Regne 
Unit) per promoure l’intercanvi i sobretot l’estada 
d’alumnes i professors anglesos a Vic.

Oferta educativa i projectes acadèmics

CAMPUS INTERNACIONAL
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JORNADES I CONGRESSOS

5-7 d’octubre
VIII Jornades d’Intercanvi Cultural. Lleida i 
Mequinensa. Organizades per la Societat Verdaguer, la 
Societat Catalana de Llengua i  Literatura  i la Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic.

16 d’octubre
Jornada Cercle de l’Aigua. Agua, usos i coneixement. 
Entrega del Premi Aigua, usos i coneixement. Organit-
zada pel Vicerectorat de Recerca i Transferència de 
Conixement i per la Fundació AGBAR.

17 d’octubre
L’assetjament i l’abús sexual a l’esport. Més a prop i 
habitual del que t’imagines. Organitzada pel Grup de 
Recerca Esport i Activitat Física.

25 d’octubre
I Simposi internacional: la construcció social de la 
maternitat i la paternitat. Cultura, ciència i ètica. 
Organitzat pel Grup de Recerca d’Estudis de Gènere: 
traducció, literatura, història i comunicació.

16-25 de novembre
Setmana de la Ciència. Organitzada pel Vicerectorat de 
Recerca i Transferència de Coneixement.

24 de novembre
Jornada de Tecnologies de suport de baix cost: Posant 
en valor les iniciatives de la comunitat. Organitzada pel 
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials.

26-30 de novembre
II International Workshop on Higher Education. 
Organitzat pel Vicerectorat de Recerca i Transferència 
de Coneixement, Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, i Campus Internacional UVic.

3-5 de desembre
9a edició de l’e-Week, Setmana digital de Vic 2012. 
Organitzada per la Facultat d’Empresa i Comunicació, i 
Vic Integració Tecnològica (VIT).

Del 12 de desembre al 6 de febrer
Cicle de conferències Vic en la perspectiva de l’any 
2020. Organitzat per la UVic, el Casino de Vic i El 9 Nou.

16 de febrer
II Jornada de divulgació del conreu i les 
característiques de la tòfona. Organitzada pel Grup de 
Recerca Medi Ambient i Alimentació.

21 de febrer
Jornada de les Malalties Minoritàries. Organitzada 
per la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
i la Fundació Robert de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

22 de febrer
Jornada Atenció pal·liativa de persones amb malalties 
i condicions cròniques. Organitzada per la Càtedra de 
Cures Pal·liatives UVic/ICO.

Vic en la perspectiva de l’any 2020. Jornada de les Malalties Minoritàries.
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6 de març
5a edició de la Jornada de Mecatrònica sobre 
Modelització i Simulació de Sistemes. Organitzada 
per l’Escola Politècnica Superior i la Fundació Eduard 
Soler. 

13-17 de març
Fira Espaiciència. Recinte Firal de Montjuïc. 
Coordinada pel Vicerectorat de Recerca i Transferència 
de Conixement de la UVic.

14 de març
Jornada Aportacions de la recerca i bones pràctiques 
en l’atenció a persones amb demència. Organitzada 
pel Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic i la 
Fundació Alzheimer Catalunya. 

11 d’abril
Jornada “Oportunitat de negoci: El sector alimentari a 
Corea del Sud”. Organitzada per Creacció i ACC10.

12 d’abril
Jornada Viu el Màrqueting a la UVic. Organitzada per la 
Facultat d’Empresa i Comunicació.

13 d’abril
Jornada tècnica de Prevenció de Riscos Laborals 
i Seguretat Alimentària. Organitzada per l’Escola 
Politècnica Superior.

16 d’abril
Clausura del cicle de debats “Catalunya cap a l’Estat 
propi?”.  Organitzat pel Consell de Direcció de la UVic.

17 i 19 d’abril
Seminari de Recerca Qualitativa sobre narratives 
de vida: Fonaments teòrics, epistemològics i 
metodològics de la clínica biogràfica dels relats de 
vida. Organitzada pel Centre d’Estudis Sanitaris i 
Socials de la UVic.

18 d’abril
Jornada d’extensió universitària “L’adopció: una 
oportunitat. Els infants, la família, l’escola i la societat”. 
Organitzada per la Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar.

24 d’abril
Clausura de la IV edició de les Tertúlies de Literatura 
Científica. Organitzades per l’Escola Politècnica 
Superior.

26 d’abril
Jornada sobre Aplicacions de la Genòmica. Organitzat 
pel Departament de Biologia de Sistemes i el Grup 
de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica 
de la UVic i la Secció de Genòmica i Proteòmica de la 
Societat Catalana de Biologia.

JORNADES I CONGRESSOS

Catalunya cap a l’Estat propi? Jornades de Traducció.
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8-15 de maig
Sessions científiques en les àrees d’enginyeries i 
biociències de l’Escola Politècnica superior. Cicle de 
19 conferències. Organitzat per l’Escola Politècnica 
Superior.

9 de maig
En el marc de les XVI Jornades de Traducció va tenir 
lloc el I Simposi “Dones traductores, dones traduïdes. 
Recepció de Virginia Woolf a Catalunya”, organitzat pel 
Grup d’Estudis de gènere: traducció, literatura, història 
i comunicació.

9 i 10 de maig
Mercat de Tecnologia d’Osona. Organitzat per l’Escola 
Politècnica Superior.
  
10 i 11 de maig
Jornada Repensant les pràctiques educatives. Crònica 
d’experiències al centre d’Itàlia. Organitzada per la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i el 
CIFE. 
  
15 de maig
Jornada Multimèdia. Organitzada per l’Escola 
Politècnica Superior i la Facultat d’Empresa i 
Comunicació 

16 de maig
Congrés La Ciència feta pels Infants. Organitzat pel 
Laboratori de Didàctica de la Universitat de Vic i el 
Centre de Recursos Pedagògics d’Osona. 

4 de juliol
Jornada Empresa, disseny i comunicació. Organitzada 
per la Facultat d’Empresa i Comunicació i Eumogràfic.

Juny-juliol 2013
Jornades i Escoles d’Estiu

– II Jornada sobre Art Religiós a Catalunya: Vida 
quotidiana i espiritualitat.

– IV Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: Grans 
llibres, grans obres.

– XIV Curs de Cardiologia per a Metges d’Atenció 
Primària. XIII Jornada Cardiovascular d’Osona.

– Jornada: Repensar l’Organització i la Gestió 
Municipal.

– Jornada Tècnica sobre Entrenament en el Ciclisme.

– V Jornada sobre el Final de la Vida: Decisions 
anticipades i compartides.

– XXVII Jornades Internacionals per a Professors de 
Català.

– Typoweek 2013. Type, Talks & Workshops. Bau, Escola 
Superior de Disseny.

JORNADES I CONGRESSOS

Mercat de Tecnologia. Jornada Empresa, Disseny i Comunicació.
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Activitat institucional

·  L’acte acadèmic d’inauguració de curs, celebrat a 
l’Aula Magna de la UVic, va comptar amb la presència 
del conseller de Salut, Boi Ruiz; el secretari 
d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà; i l’alcalde 
de Vic i president de la FUB, Josep M. Vila d’Abadal.

 Durant l’acte es va presentar la videomemòria del 
curs anterior, es van lliurar les insígnies de jubilació 
a la Dra. Consol Blanch i al professor Manuel Vilar, 
i es van lliurar els Premis Extraordinaris als millors 
expedients acadèmics. La Dra. Montserrat Vall va 
impartir la lliçó magistral “Educar i investigar per 
tenir cura a la gent gran” i es va lliurar la Medalla de 
la UVic al Dr. Antoni Bayés de Luna.

 
·  El Patronat de la Fundació Universitària Balmes, 

va aprovar el 20 de febrer un pla extraordinari 
d’inversions de 1.460.000 d’euros per als cursos 
2012-2014. Aquesta aportació se suma al pla 
ordinari d’inversions anual de manteniment i 
renovació sistemàtica que es va aprovar el desembre 
per valor de 1.087.000 euros. En total, l’aposta per 
a la inversió de la Universitat de Vic en aquests dos 
cursos suma més de 2.550.000 euros.

·  El febrer de 2013 l’Escola de Doctorat va estrenar 
nous equipaments a la Casa de Convalescència amb 

espais per a la direcció i l’oficina tècnica de suport 
als doctorands. També s’hi va traslladar l’OTRI per 
impulsar la relació universitat-empresa, la Unitat 
d’Emprenedoria i l’Àrea de Comunicació Corporativa i 
Relacions Institucionals.

·  El cardiòleg Valentí Fuster de Carulla va ser investit 
Doctor Honoris Causa per la Universitat de Vic el dia 
1 de març en un acte presidit pel rector, Jordi Mon-
taña, i que va comptar amb la presència de Boi Ruiz, 
conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. El 
Patronat de la FUB, a proposta del Consell de Direc-
ció de la UVic, va acordar concedir el títol de Doctor 
Honoris Causa al Dr. Valentí Fuster pel valor inqües-
tionable de la seva tasca investigadora que n’ha fet 
un dels cardiòlegs més reconeguts internacional-
ment. La Dra. Marta Otero li va fer de padrina.

·  Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca; 
Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de 
la Fundació Universitària Balmes; i Valentí Junyent, 
alcalde de Manresa i president de la Fundació 
Universitària del Bages, van signar el 25 d’abril 
l’acord per a la creació d’una estructura universitària 
federada entre les dues institucions. La federació 
donarà lloc a una estructura universitària de més de 
7.000 alumnes en titulacions oficials, 740 professors, 
220 professionals d’administració i serveis i una 

Inauguració oficial del curs. Investidura del Doctor Honoris Causa.



Memòria del curs acadèmic 2012-2013  23

oferta docent de 32 graus universitaris, 9 màsters i 7 
programes de doctorat, amb un pressupost agregat 
d’uns 37M€.

·  El dia 1 de juliol es va formalitzar el conveni per a 
la creació de l’Hospital Universitari de Vic. L’acte va 
comptar amb Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de 
Vic, president de la FUB i del Patronat de la Fundació 
Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC); Jordi Mon-
taña, rector de la UVic; Josep Arimany, vicepresident 
de la FHSC; Jaume Portús, president del Consorci 
Hospitalari de Vic (CHV); Antoni Anglada, director 
general del CHV i Jordi Roca, director gerent de la 
FHSC, i representants polítics i institucionals.

Universitat-empresa

·  La Federació Catalana d’Indústries de la 
Carn (FECIC) i la UVic, mitjançant la Fundació 
Universitària Balmes, van constituir el 29 de gener 
a Olot la Fundació Kreas per desenvolupar el model 
de formació dual en la indústria càrnia catalana. Hi 
participaren l’alcalde d’Olot, Josep M. Corominas; 
l’alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal; el rector 
de la UVic, Jordi Montaña; el director general de la 
FUB, Joan Turró; i el president de la FECIC, Jaume 
Blancafort.

·  El 7 de març conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, va inaugurar 
la Casa de Convalescència, seu de l’agència 
d’emprenedoria, innovació i coneixement, Creacció, 
participada per l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament 
de Manlleu, la UVic, el Consell Comarcal d’Osona, el 
Consell Empresarial d’Osona, i la delegació a Osona 
de la Cambra de Comerç. A l’acte hi van assistir 
l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal; el tinent 
d’alcalde i president de Creacció, Josep Arimany; el 
director de la FUB i conseller delegat de Creacció, 
Joan Turró; el rector de la UVic, Jordi Montaña; i, 
Ferran Civil, vicepresident primer de la Diputació de 
Barcelona. El Dr. Francesc Solé Parellada va impartir 
la conferència “La contribució de les universitats al 
desenvolupament”.

·  La Unitat d’Emprenedoria va desenvolupar 
set àmbits d’actuació que permeten un treball 
transversal entre facultats sobre competència 
emprenedora. Aquesta transversalitat garanteix 
que, progressivament, tots les col·lectius de la 
UVic se sensibilitzin sobre la importància de tenir 
una actitud emprenedora com a clau d’èxit del seu 
futur professional. Aquests efectes incrementaran 
la creació de start-ups com a alternativa a la 
incorporació dels joves titulats en el món laboral i 
l’increment de creació de spin-offs que posicionin 

Conveni de creació de l’Hospital Universitari. Inauguració de Creacció.
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la UVic com a universitat emprenedora. La Unitat es 
va integrar a Creacció per al desenvolupament del 
teixit socioeconòmic. Aquest lideratge col·laboratiu 
obté sinergies de tots els actors implicats, i 
esdevé fonamental en un moment en què els fons 
disponibles són limitats.

·  El 22 de febrer es va presentar l’Institut Català de 
l’Economia Verda a càrrec de Josep Arimany, presi-
dent de Creacció, hi assitiren Àngel Simon, president 
d’AGBAR, que va fer la conferència inaugural; Joan 
Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya; i Jordi Montaña, 
rector de la UVic. L’Institut Català de l’Economia 
Verda està dirigit per Enric Llarch i Josep Burgaya 
com a director acadèmic. 

·  El 14 de maig va tenir lloc la primera edició de 
l’Àgora d’Opinió, que agrupa el món de l’empresa, 
la universitat i l’administració a l’entorn  d’un dinar, 
la conferència d’un ponent i el col·loqui posterior. 
El ponent va ser Xavier Ferràs, degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació. Àgora d’Opinió és una 
iniciativa de Creacció, la UVic, El Casino de Vic, El 9 
Nou i el Consell Empresarial d’Osona.

·  El 17 de juny Andreu Mas-Colell, conseller d’Econo-
mia i Coneixement, en el marc d’una visita conjunta 

a La Farga Lacambra i a la UVic, va inaugurar un nou 
mòdul al Museu del Coure que mostra les propietats 
antimicrobianes del coure. El mòdul es basa en un 
estudi dels professors Josep Turet i Anna Fenosa del 
SART Medi Ambient de la UVic. 

Incorporacions i càrrecs

·  Elisenda Tarrats es va incorporar com a coordinado-
ra de la Unitat d’Emprenedoria el setembre de 2012 
per desenvolupar programes de sensibilització, 
formació i acompanyament a l’emprenedoria, tant 
en l’àmbit universitari com en el socioeconòmic. 

·  El 18 d’octubre de 2012 el Patronat de la FUB va 
nomenar el Dr. Antoni Tort, professor de la Facultat 
d’Educació Traducció i Ciències Humanes, director 
de l’Escola de Doctorat. 

·  El Dr. Xavier Ferràs es va incorporar com a degà de 
la Facultat d’Empresa i Comunicació el 22 de febrer. 
L’octubre de 2012 el Dr. Antoni Soy havia deixat el 
càrrec i la Dra. Anna Sabata l’havia substituït en 
funcions.

·  Neus Pons va ser nomenada pel març directora de 
Formació Contínua de la UVic per tal d’impulsar-

VIDA UNIVERSITÀRIA

Institut Català de l’Economia Verda. Àgora d’Opinió.
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ne l’oferta formativa i implementar polítiques 
d’enllaç entre els centres de la UVic i els sectors 
professionals. 

·  Imma Casaramona va ser nomenada pel maig 
directora del nou Servei de Carreres Professionals 
per establir relacions de confiança amb empreses 
i institucions i col·laboracions amb empreses 
estrangeres.

·  Marc de Semir va ser nomenat director de 
Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals 
el 27 de juny per dissenyar i gestionar l’estratègia de 
comunicació corporativa de la UVic i la política de 
patrocini i mecenatge. 

·  El 27 de juny Pere Fons, membre del Patronat de la 
FUB-Manresa, es va incorporar com a membre del 
Consell Consultiu de la FUB-UVic en la seva reunió 
plenària de 27 de juny sobre “Universitat i territori”.

 

Activitat social

·  El 10 de març la UVic va acollir per primera vegada 
una de les sis competicions de robòtica First Lego 
League de Catalunya. Vint equips varen competir-hi 
per accedir a l’eliminatòria estatal. Promoguda per 

la Fundació Scientia, la First Lego League és una 
competició internacional de robòtica per a joves 
de 10 a 16 anys. La van coordinar els professors 
Juli Ordeix i Josep Ayats, de l’Escola Politècnica 
Superior, amb la col·laboració de més de 70 
voluntaris. L’esdeveniment va mobilitzar gairebé un 
miler de persones.

·  L’equip Garrins Metàl·lics de la UVic va quedar 
primer a la competició de robòtica First Tech 
Challenge organitzada per la Phelma Engineering 
School de Grenoble el 16 de maig.

·  El 24 de maig va tenir lloc l’acte de cloenda de les 
activitats del 15è aniversari de la UVic. Presidit pel 
rector Jordi Montaña, va comptar amb el conseller 
de la Presidència, Francesc Homs; Josep Arimany, 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic i patró de la 
FUB, i  Federico Mayor Zaragoza, que va impartir la 
conferència “El futur de la Universitat”.

·  Cristina Gallach, periodista i actual portaveu 
del Consell de la Unió Europea, va rebre el 
reconeixement de la UVic en el marc de l’acte 
d’inauguració de la Universitat d’Estiu. El 
professor Xavier Ginesta de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació, va desgranar la personalitat i la 
trajectòria de l’homenatjada.

VIDA UNIVERSITÀRIA

First Lego League. Clausura 15è aniversari UVic. Garrins Metàl·lics.
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·  Aquest curs es va constituir l’associació UVic 
Alumni per mantenir el contacte amb les 
diferents generacions d’alumnes de la Universitat. 
L’associació és present a les xarxes socials i ja 
compta amb més de 1300 seguidors al Facebook. 

·  El Servei d’Audiovisuals va realitzar el vídeo 
Propietats antimicrobianes del coure per a La 
Farga Lacambra; tres vídeos de presentació de la 
temporada de l’Atlàntida; i la pel·lícula High School 
Musical Guillem Estel en col·laboració amb el 
projecte d’inclusió escolar i de cohesió social de les 
Escoles Estel i Guillem de Mont-rodon.

·  L’Àrea de les TIC va remodelar els seus àmbits de 
treball i va concentrar tota la seva activitat en un 
sol espai que aglutina tots els departaments que la 
componen. Això permet una comunicació més fluïda 
i tenir una finestreta única de recepció de totes les 
demanes d’intervenció i de resolució d’incidències.

·  El Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària 
va crear el programa Fem UVic per aglutinar tots 
els serveis adreçats a l’estudiant com els servei 
d’esports, la borsa d’habitatge,  el transport, l’oferta 
cultural, la borsa de treball, etc.

·  Aquest curs es va crerar la Unitat d’Igualtat i, en el 
marc del Servei d’Atenció Pedagògica, la Unitat de 
Mediació i Resolució de Conflictes. 

·  L’Escola d’Idiomes va participar en el pilotatge i  va 
fer les dues primeres convocatòries del Certificat 
de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC 
anglès). Es tracta del primer examen de certificació 
interuniversitari a l’Estat espanyol, reconegut pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya i que permet 
acreditar els nivells B1, B2.1 i B2 d’anglès dels 
candidats. 

·  L’activitat promocional de l’Àrea de Màrqueting es va 
concretar en 270 xerrades d’orientació universitària 
per a més de 9.000 alumnes; 45 tallers amb més de 

700 alumnes de secundària i 15 fires amb més de 
8.000 persones informades. Es va assistir al saló 
Futura per promocionar l’oferta de formació contínua 
i es va fer la Jornada de Portes Obertes, que va reunir 
més de 1.200 assistents.

·  Es va crear el programa Preparats, Llestos, 
Universitat! per informar els estudiants 
preuniversitaris en el moment de triar grau i 
universitat. Consta d’un bloc, un Facebook (3.215 
fans des del desembre de 2012), un Twitter, un canal 
de Youtube i un microsite www.uvic.cat/preparats 
que dóna resposta a les preguntes dels estudiants 
de secundària.

Activitats artístiques, culturals i esportives

·  La primera sessió del Club de Lectura impulsat pel 
Casino i la UVic va tenir lloc el 8 de novembre sobre 
el llibre Victus amb Albert Sánchez Piñol. El 20 de 
març es va parlar de Marques de foc, amb Narcís 
Comadira. El 3 de juny es va parlar d’El quadern gris, 
de Josep Pla. El Club de Lectura, dinamitzat per 
Biel Barnils, proposa converses i debats sobre la 
literatura actual. 

·  En 20 de desembre  va tenir lloc el VI Recital de 
Nadales i la representació de l’adaptació d’Els 
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Club de Lectura al Casino de Vic.
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Pastorets a càrrec del Dr. Ramon Pinyol amb direcció  
artística d’Eva Marichalar i Dolors Rusinyol. 

·  Pel febrer es va crear la Lliga de Debat de la UVic per 
debatre el tema: El dret a l’assistència sanitària ha 
de ser universal? L’equip vencedor va representar 
la UVic a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives 
d’Universitats.

·  El 14 d’abril va tenir lloc a la Biblioteca Dos Rius 
de Torelló l’acte anual en memòria de Segimon 
Serrallonga que organitzen l’Ajuntament de Torelló i 
l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic. 

·  El 2 de maig l’Aula de Teatre va representar a Vic 
l’obra El Petit Príncep, de Saint-Exupéry, adaptada 
per Carme Cané i dirigida per Dolors Rusiñol i 
Marian Masoliver. També la va presentar a la 12a 
Mostra Transversal Interuniversitària de Teatre, a 
Lleida, el 21 de maig.

·  Pel maig es va estrenar el bodydub de la UVic, un 
projecte viral basat en coreografies de percussió 
corporal en diferents espais del campus. Les 
coreografies es van treballar des dels graus de 
Teràpia Ocupacional, Mestre d’Educació Infantil i 
Primària, Educació Social i CAFE.

·  El 8 de juny es va lliurar la Beca Segimon 
Serrallonga de l’Ajuntament de Torelló amb la 
col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de 
la UVic i la Xarxa Vives d’Universitats. Noemí 
Barrera, doctoranda de Filosofia de la UB, va ser 
la guanyadora d’aquesta 6a edició de la Beca per 
ampliar estudis a Lovaina. 

·  El 18 de juny es va inaugurar l’exposició  
“Il·lustradores”, en el marc de la Plataforma Cultural 
de la Universitat d’Estiu de Vic. Integraven la mostra 
les il·lustradores Lola Anglada, Mercè Llimona, Au-
rora Altisent, Maria Rius, Fina Rifà, Roser Capdevila, 
Pilarín Bayés, Lluïsa Jover, Carme Solé Vendrell, 
Violeta Denou, Montse Ginesta i Marta Balaguer.

·  El 25 de juny, va tenir lloc la 15a edició dels Premis 
UVic als millors treballs de recerca d’estudiants de 
Batxillerat. Es van premiar 37 treballs de 24 centres 
dels 270 treballs (71 més que en l’edició anterior) de 
150 centres (38 més que en l’edició anterior).

·  El Servei d’Esports va organitzar els campionats de 
Catalunya universitaris de duatló, handbol femení, 
rugbi 7 masculí i femení  (primera jornada i fase 
final), i la primera Triatló d’Osona en coordinació 
amb el CN Vic-ETB, amb 142 inscrits.

VIDA UNIVERSITÀRIA

Lliga de Debat de la UVic. Exposició “Il·lustradores”.
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