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La Universitat de Vic impartirà tres noves
titulacions el curs 2002-2003

Baixen els preus de matrícula de
totes les carreres de la UV 

La matrícula de totes les carreres de la
Universitat de Vic serà més barates a
partir del curs vinent gràcies al con-
tracte programa que la Generalitat de
Catalunya i la Universitat de Vic van
signar el dia 14 de març. Aquest con-
tracte programa preveu una aportació
de 2,4 milions d’euros a la Universi-
tat, una part dels quals anirà dedicada
directament a abaratir el preu de les
matrícules de totes les carreres entre
un 6,5 i un 14 per cent.
El contracte programa estableix un
marc estable de relació entre la Gene-
ralitat de Catalunya i la Universitat
de Vic, basat en l’adquisició de com-
promisos i en la rendició de comptes
que contribueixin a la viabilitat de la
UV. La contribució a la consolidació
d’una universitat de qualitat de les
comarques centrals de Catalunya s’ha
de concretar amb actuacions que la
Universitat de Vic ha de dur a terme i
que són coincidents amb la política
del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya i els interessos generals.
El finançament del contracte progra-
ma per part de la Generalitat inclou
també l’aportació de la mateixa quan-
titat per a l’exercici 2003. La Univer-
sitat, en canvi, es compromet a equi-
librar els pressupostos, dur a terme
actuacions específiques de millora de
la qualitat en el curs 2002-03, millo-
rar la política de preus de matrícula i
elaborar el Pla Estratègic de la Uni-
versitat de Vic.

Públiques; Enginyeria Tècnica d’In-
formàtica de Sistemes i Enginyeria
Tècnica d’Informàtica de Gestió, i
Enginyeria Tècnica d’Electrònica
Industrial i Enginyeria Tècnica de
Sistemes de Telecomunicació.
Una altra novetat és la creació de l’Es-
cola Universitària de Turisme Eserp
de la Universitat de Vic. Es tracta
d’un centre integrat, situat a Barcelo-
na, que ofereix la titulació homologa-
da de Turisme de la Universitat de
Vic (que enguany ha obtingut la cer-
tificació de qualitat de l’Organització
Mundial de Turisme). Amb aquest
nou centre, la Universitat de Vic pas-
sarà a tenir dos campus, un a Vic i un
altre a Barcelona.

El proper curs la Universitat de Vic
creixerà amb tres noves carreres, la
Llicenciatura de Periodisme a la Fa-
cultat d’Empresa i Comunicació
(abans Facultat de Ciències Jurídiques
i Econòmiques) i la Llicenciatura de
Ciències Ambientals i l’Enginyeria
Tècnica d’Informàtica de Sistemes a
l’Escola Politècnica Superior. 
Així mateix, aquest curs  la Universi-
tat de Vic oferirirà la possibilitat
d’obtenir dobles titulacions amb un
any més d’estudis i una adequada se-
lecció d’assignatures optatives i de
lliure elecció en les especialitats
següents: Llicenciatura d’Adminis-
tració i Direcció d’Empreses i Lli-
cenciatura de Publicitat i Relacions
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Jordi Solé, professor convidat a
Grenoble

El passat mes de març el professor Jor-
di Solé i Casals, de l’Escola Politècni-
ca Superior, va tornar de Grenoble, on
havia anat com a professor convidat
per l’Institut National Polytechnique
de Grenoble (INPG). Durant la seva
estada, Jordi Solé va impartir el curs
de doctorat Deconvolution aveugle et
inversion de systèmes de Wiener, al La-
boratoire des Images et Signaux (LIS),
i va treballar en temes de recerca en
col·laboració amb el grup de separació
de fonts de l’esmentat laboratori. Així
mateix, Gerard Blanc Bombardó i
Alejandro Cuartas Fernández, tots
dos estudiants d’Enginyeria Tècnica
de Telecomunicacions de la UV, van
presentar els respectius treballs de fi-
nal de carrera a l’INPG. Jordi Solé va
formar part dels dos tribunals consti-
tuïts per avaluar els projectes dels dos
estudiants de l’EPS i que van ser valo-
rats molt positivament pels investiga-
dors i professors de Grenoble.
Paral·lelament, en el marc de les rela-
cions entre l’EPS i l’INPG, durant el
mes d’abril el professor Christian Jut-
ten, catedràtic a l’Université Joseph
Fourier de Grenoble (UJF) i director
adjunt del LIS, visitarà la UV i impar-
tirà un curs sobre processament
d’imatges amb xarxes neurals. 

La professora Tere Serra als EUA

Tere Serra, professora del Departa-
ment d'Economia de la FEC, que està
fent una estada postdoctoral a la
Ohaio State University (EUA), ha es-
tat convidada a presentar dos treballs
a l'Annual Meeting of the American
Agricultural Economics Association, a
Long Beach, aquest mes de juliol. Els
títols d'aquests treballs són: Specifica-
tion Selection Issues in Multivariate
Threshold and Switching Models i Price
Transission and Asymetric Adjustment
in the Spanish Dairy Sector.

Inauguració de les noves
instal·lacions del 

Servei d’Audiovisuals

Aquest mes d'abril el Servei d'Audio-
visuals estrena noves instal·lacions  als
baixos del nou edifici F. Són 250m2

dividits en dues parts dedicades al
servei intern i als estudiants. En la
primera hi ha l'arxiu videogràfic de la
institució, l'arxiu fotogràfic digital i
la sala de postproduccó interna on es
realitzen els vídeos de promoció i les
produccions didàctiques que es fan
amb equips de professors. En aquesta
part també hi ha el rac de copiatge
d'àudio i de vídeo i el material de
préstec, càmeres , gravadores, etc.
La segona part és per a ús dels estu-
diants. Per exemple, els alumnes de la
carrera de Publicitat i Relacions Pú-
bliques hi realitzaran les seves pràcti-
ques de les assignatures de ràdio, tele-
visió i fotografia. Hi ha un locutori i
control de so, cabines d'edició analò-
gica per a editar vídeos de la manera
tradicional, cabines d'edició digital
amb programes informàtics d'última
generació, d'edició no-lineal i d'efec-
tes com l'Edit 6.0 i el Combustion i,
finalment, un plató totalment equi-
pat amb il·luminació, ciclorama,
chroma key, quatre càmeres digitals
del format DVCAM de Sony i el con-
trol de realització multicàmera amb
els controls d'il·luminació i de so.

Noemí Morral presideix la xarxa
DEGI d’universitats europees

En l’última reunió de la xarxa DEGI
d’universitats europees que va tenir
lloc a la University of Teesside d’An-
glaterra, la coordinadora de Relacions
Internacionals de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació, Noemí Morral,
va ser escollida per unanimitat de tots
els partners com a nova presidenta
d’aquesta xarxa. Les universitats eu-
ropees que formen part de la xarxa
són la Fachhochsule Bielefeld (Ale-
manya), la University of Teesside i  la
University of Luton (Anglaterra), la
Université de Valenciennes (França),
la Hogeschool voor Economische
Studies Rotterdam (Holanda), la
Universidade do Minho (Portugal), la
Zürcher Hochschule Winterthur
(Suïssa) i la Universitat de Vic.

Matinal de Fisioteràpia 
Respiratòria Instrumental

Aquesta matinal parteix de les Journé-
es Internationales en Kinésithérapie
Respiratoire Instrumentale que es va-
ren celebrar a Lió en què diferents ex-
perts europeus i americans tractaven
sobre la validesa dels instruments que
s’utilitzen en la fisioteràpia respiratò-
ria. Els fisioterapeutes catalans van
creure oportú fer extensius aquests
acords internacionals, i  varen exposar
aquests temes a la seu de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears de Barcelona, i el dissabte 6
d’abril a la Universitat de Vic.



Aquest curs la carrera de Nutrició Hu-
mana i Dietètica ha estrenat el Labora-
tori del Gust, una aula-laboratori-cui-
na on els estudiant poden seguir les
explicacions teoricopràctiques dels es-
pecialistes en nutrició, dietètica i cuina
en general. El laboratori permet també
que els mateixos estudiants practiquin
amb els ingredients i les coccions, ja
que disposen de cuines per al seu ús
per seguir en directe i a la pràctica real
les explicacions que els experts els van
donant també des dels fogons.
Entre els professors que imparteixen
classes a la carrera de Nutrició Huma-
na i Dietètica i que fan ús d’aquesta
aula-laboratori podem trobar-hi tres
estrelles de la cuina vista des de tres òp-
tiques ben diferenciades. D’una banda
hi trobem Salah Jamal, doctor en Me-
dicina i Cirurgia i en Història i Geo-
grafia per la UB, especialista en cuina
àrab a la qual relaciona i enriqueix
amb la història, la religió i el paisatge.
És autor del llibre Aroma àrab. Receptes
i relats (Ed. Zendrera Zariquiey).
També hi trobem Miquel Sánchez
Romera, especialista en Neurologia i
Neurofisiologia Clínica i cap de Neu-
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rologia de l’Hospital de Granollers,
«neurocuiner» reconegut internacio-
nalment, chef i propietari del restau-
rant l’Esguard de Sant Esteve de Llava-
neres i autor del llibre La cocina de los
sentidos. La inteligencia y los sentimien-
tos del arte culinario (Ed. Planeta). Així
mateix podem trobar-hi Pep Palau,
membre del consell editor de la revista
Descobrir Cuina, divulgador culinari a
Catalunya Ràdio, organitzador del Fò-
rum Gastronòmic de Vic i coautor,
amb Fina Vila, del llibre La tòfona: de
la terra a la cuina (Eumo Editorial).
El laboratori del gust permet desenvo-
lupar tècniques culinàries tant per a
persones sanes com per a persones
amb alguna patologia. S’hi poden ela-
borar aliments a la planxa, al bany ma-
ria, fregits, amb forn de convecció
(amb vapor, amb calor sec o mixt) i
s’hi pot fer cuina al buit, que permet
treballar amb temperatures més baixes
i, per tant, conservar millor gustos i
textures i augmentar el temps de con-
servació del producte fet, sense perdre
qualitats. Aquesta és una opció molt
interessant per a les cuines col·lectives
i els càterings.

Implantació del Crèdit Europeu a la
Universitat de Vic

Avançant cap a la plena integració dels
estudis universitaris a la Unió Europea,
la Universitat de Vic està implantant ja
des d’aquest curs el Sistema de Crèdit
Europeu  en més de cinquanta assigna-
tures de les diferents titulacions que
s’hi imparteixen. 
La peculiaritat del Crèdit Europeu es
fonamenta en el treball real de l’estu-
diant i no en el temps de docència del
professor. Es tracta de computar el tre-
ball de l’estudiant per assolir una for-
mació (coneixements i competències)
suficient. O sigui, que compten totes
les activitats d’estudi: classes teòriques,
classes pràctiques, seminaris, tutories,
treball de recerca, treball de consulta,
temps d’estudi, avaluacions...

Completada la segona torre de
l’Edifici F de la Universitat de Vic

El mes de març es varen completar les
obres de construcció de tot l’exterior
de la segona torre de l’Edifici F i de
l’interior dels baixos on s’ubiquen les
instal·lacions del Servei d’Audiovi-
suals, completament equipat per do-
nar servei a la carrera de Publicitat i
Relacions Públiques. Aquesta part
edificada acull també de l’àmplia sala
de gimnàstica per a la Llicenciatura de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-
port. La resta de pisos de l’edifici es
completaran posteriorment atenent
les necessitats acadèmiques. El finan-
çament d’aquesta segona torre ha estat
possible gràcies al mecenatge d’un
grup d’empreses. 

Tres estrelles de la cuina a la Universitat de Vic

Salah Jamal, Miquel Sánchez Romera i Pep Palau amb els seus llibres.



Jornades d’Educació Infantil

Els dies 10 i 11 de maig tindran lloc a
la Facultat d’Educació les Jornades
d’Educació Infantil per a ensenyants
d’Escoles Bressol i Parvularis. El di-
vendres 10 de maig, a les cinc de la
tarda es farà el lliurament del material,
a les sis, l’obertura de les Jornades i a
continuació tindrà lloc la conferència
inaugural a càrrec de Lourdes Molina
de la Universitat Autònoma de Barce-
lona.El dissabte, des de les deu del
matí i durant tot el dia, tindran lloc
els diversos tallers. La conferència de
clausura anirà a càrrec de M. Antònia
Canals de la Universitat de Vic i de la
Universitat de Girona.

7es Jornades d’Escola Rural 

La Facultat d’Educació de la UV col-
labora un any més en l’organització
de les 7es Jornades d’Escola Rural que
tindran lloc a l’Ateneu de Tàrrega els
dies 18 i 19 d’abril i que enguany te-
nen la Ramon Llull com a universitat
anfitriona. En aquestes Jornades hi
participen 25 estudiants de la Facul-
tat d’Educació de la UV. 
Les Jornades d’Escola Rural volen
donar a conèixer la realitat de les es-
coles rurals, el seu paper determinant
en l’equilibri territorial de Catalunya,
i les particularitats que comporta
aquest tipus d’escola.
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4a Jornada Universitat-Empresa

El 10 de maig tindrà lloc a l’Aula
Magna de la Torre dels Frares la 4a
Jornada Universitat-Empresa orga-
nitzada per l’Associació d’Exalumnes
d’Empresarials i ADE, i el sopar de ce-
lebració del 15è Aniversari de la Di-
plomatura d’Empresarials.
Els actes començaran a les sis de la tar-
da amb l’obertura de l’acte a càrrec de
Josep Burgaya, degà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació. A conti-
nuació les conferències «La Creació i
Desenvolupament d’una PIME Co-
mercial», a càrrec de Sònia Martí
(promoció de 1998), directora co-
mercial d’Eurochic, i «La Microseg-
mentació Territorial i el Geomàrque-
ting», a càrrec de Marc Cartañà
(promoció de 1995), director de dele-
gació de  Mosaic Iberia. «Una Intro-
ducció al Màrqueting Interactiu», a
càrrec de Josep Torra (promoció de
1990), director general de
Bvirtual.com. A les vuit tindrà lloc la
cloenda de l’acte a càrrec de Josep M.
Orduña, director de recursos humans
de Nutrexpa. A continuació se cele-
brarà el 15è  Aniversari de la carrera
d’Empresarials amb un sopar i s’obse-
quiarà els assistents amb el Llibre de
Titulats de la Facultat.

Conferència sobre el genoma humà

El 19 de març Núria Terribas, especia-
lista en Biodret i directora de l’Institut
Borja de Bioètica, va pronunciar la
conferència «Què hi diu el Dret?» din-
tre del cicle sobre el genoma humà or-
ganitzat per l’EUCS.

Proves Cangur a Vic

Com cada any la Societat Catalana de
Matemàtiques, entitat filial de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, ha organitzat
les Proves Cangur de Matemàtiques,
paral·lelament a les que s’organitzen
arreu d’Europa en la mateixa data.
La Universitat de Vic ha col·laborat
en el seu desenvolupament, tal com ja
havia fet en edicions anteriors. Així,
el passat 21 de març, 120 nois i noies
de diferents centres educatius d’Oso-
na han realitzat les proves en aules del
campus de la Torre dels Frares. Els
centres eren: IES Vic, IES Jaume Ca-
llís, de Vic, Col·legi del Sagrat Cor,
de Vic, IES Miquel Martí i Pol, de
Roda de Ter, SES Tona, i l’Escola Ve-
druna de Tona.
Les Proves Cangur es desenvolupen
en quatre nivells, que corresponen al
3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.
Tenen dimensió europea i serveixen
per determinar els millors alumnes de
l’àrea de matemàtiques que posterior-
ment queden seleccionats per a les
olimpiades nacionals i internacionals.
Una altra finalitat és fer engrescar els
joves per les matemàtiques,  intentant
que deixin de tenir l’aspecte de matè-
ria difícil que sovint se’ls atribueix.
Professors del Departament d’In-
formàtica i Matemàtica de l’EPS van
col·laborar en el bon funcionament
de les proves, conjuntament amb els
professors dels diferents centres parti-
cipants i la Dra. Anna Cuxart, que
actuava com a representant de la So-
cietat Catalana de Matemàtiques.



El Servei d’Orientació a l’Estudiant de
la Universitat de Vic va néixer aquest
curs amb un primer Servei d’Atenció
Psicopedagògica (vegeu Campus 108)
per donar resposta als estudiants amb
dificultats en el seu procés d’adaptació
i d’integració a la dinàmica acadèmica.
Però el Servei d’Orientació vol donar
una resposta més completa a les  neces-
sitats dels estudiants. Té, globalment,
la intenció d’acompanyar i orientar
l’estudiant en l’entrada a la universitat
i el període d’adaptació als estudis, de
fer-ne el seguiment durant els estudis,
i de recolzar-lo en la transició al món
laboral.
Algunes de les dificultats que es plan-
tegen a l’estudiant universitari en ini-
ciar una nova carrera són: la desorien-
tació davant el sistema de crèdits, la
manca d’alguns hàbits i tècniques per
a l’estudi, el desconeixement de les as-
signatures, la fragmentació dels currí-
culums sense possibilitat de refle-
xions integradores, la dispersió
d’iniciatives de treball sense cap marc
de connexió o la manca de coneixe-
ment de les pròpies possibilitats i ap-
tituds professionals. Es tracta de
qüestions prou importants i que afec-
ten de ple el rendiment acadèmic dels
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Nova Jornada de Portes Obertes el
dissabte 27 d’abril

El dia 23 de març la Universitat de Vic
va obrir les seves instal·lacions al pú-
blic per tal de donar a conèixer els seus
edificis, aules, laboratoris i serveis als
estudiants de Batxillerat, els seus pa-
res o al públic en general interessats a
conèixer la Universitat per dins.
Aquesta Jornada de Portes Obertes es
repetirà el dissabte 27 d’abril. 
La visita consisteix a recórrer els edifi-
cis i les instal·lacions per tal que els vi-
sitants coneguin de primera mà la
Universitat de Vic. A mig matí i a mit-
ja tarda hi ha xerrades explicatives de
cadascuna de les carreres que s’impar-
teixen a la UV (vint-i-set el curs vi-
nent) per tal d’orientar els pares i estu-
diants que ho desitgin sobre el
contingut dels estudis que els poden
interessar. 
Una altra novetat de les Jornades de
Portes Obertes d’enguany és que la
Universitat ha enviat un tiquet pel
qual els estudiants de Batxillerat que
s’han interessat per alguna carrera de
la UV tenen el viatge pagat fins a Vic
des de qualsevol punt de Catalunya
tant d’anada com de tornada. Aquells
que no tinguin despeses de desplaça-
ment poden canviar el seu tiquet per
un dinar al restaurant Sobrevia, al cos-
tat mateix de la Universitat. Aquestes
facilitats han estat possibles gràcies a
la col·laboració de Renfe Rodalies i
Regionals, Eixbus, Empresa Pous i
l’estació de servei Movilsa.

estudiants i l’optimització dels es-
forços i recursos que es destinen a la
seva formació.
El Servei oferirà, doncs, orientació
personal per tal de contribuir a la for-
mació integral de l’estudiant com a
persona, i facilitar-li l’autoconeixe-
ment i el desenvolupament de les prò-
pies aptituds, personalitat i interessos.
Orientació acadèmica perquè assolei-
xi el seu rendiment òptim en els estu-
dis en possibilitar-li el millor apre-
nentage i la millor integració.
Contempla l’atenció a les necessitats
educatives, la compensació dels dèfi-
cits acadèmics i l’establiment i la con-
solidació d’hàbits d’estudi. Orienta-
ció professional per tal d’ajudar
l’estudiant a fer una elecció equilibra-
da del currículum i orientar-lo per ser
un subjecte actiu i conscient en deixar
la institució universitària. L’orienta-
ció professional atendrà els aspectes
ètics i vocacionals i li facilitarà la inte-
gració en el món laboral a partir del
desenvolupament de tècniques i des-
treses de recerca de feina i de l’apropa-
ment al coneixement de la professió.
Actualment són a càrrec del Servei els
professors i psicòlegs Josep Santacreu
i Àngel Serra.

Servei d’Orientació a l’Estudiant 

de la Universitat de Vic



L’Escola Universitària de Ciències
de la Salut convoca el «2n Premi

a la Promoció de la Salut»

El lema del Premi de Salut d’aquest
curs és «Promoció de la salut i multi-
culturalitat» i s’atorgarà a treballs re-
lacionats amb l’activitat dels profres-
sionals sanitaris. Hi poden participar
tots els estudiants matriculats a l’Es-
cola Universitària de Ciències de la
Salut de la Universitat de Vic, indivi-
dualment o en grup. Els treballs
s’hauran de lliurar abans del dia 3 de
maig a la secretaria de l’EUCS. El
premi és de 1000 euros que podran
atorgar-se íntegrament a un treball o
repartir-se entre un primer premi de
600 euros i dos  accèssit de 200 euros
a un o dos finalistes, a proposta del
jurat. El premi es podrà considerar
desert si el jurat considera que cap
dels treballs no assoleix el nivell òp-
tim.
El format dels treballs pot ser en pa-
per, pòsters, material audiovisual,
jocs..., i hauran de ser originals en la
seva totalitat. No s’acceptaran treballs
descriptius presentats en format de
narrativa.

Conferència de Marta Allué

Marta Allué, autora del llibre Perder
la piel, basat en la seva història després
d’un accident en què va patir crema-
des en el 80% del cos, va impartir la
conferència «El dolor en directe» a
l’Aula Magna de la Torre dels Frares.
L’acte va ser presentat per la professo-
ra de l’EUCS Carme Sansalvador.
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Estada a Clermond Ferrand de
quatre estudiants de Mestre

Els dies 6, 7 i 8 de març quatre estu-
diants de Mestre d’Educació Especial,
juntament amb les professores Gem-
ma Riera i Olga Pedragosa de la Fa-
cultat d’Educació, van participar en
un intercanvi amb l’Institut Universi-
taire de Formation des Maîtres d’Au-
vergne (IUFM). Durant l’estada a
Clermont Ferrand els estudiants de la
Universitat de Vic van poder conèixer
l’estructura del sistema educatiu
francès i els aspectes més rellevants de
l’organització de l’Educació Especial
a França. 

4a Jornada de Medicina Esportiva

Amb una assistència massiva de pro-
fessionals el 23 de març va tenir lloc
la 4a Jornada de Medicina Esportiva
dirigida pel Dr. Josep Pérez Castane-
do i organitzada per la Universitat de
Vic i la Unió Esportiva Vic amb el re-
colzament d’Asepeyo, l’Hospital Ge-
neral i la Clínica de Vic. Hi varen in-
tervenir destacats especialistes en
medicina esportiva de Catalunya així
com esportistes en actiu, exjugadors
de futbol, entrenadors, etc.

Certificació de Qualitat per a la
Diplomatura de Turisme de la UV

L’Organització Mundial de Turisme,
la principal organització internacio-
nal en el camp dels viatges i del turis-
me, va concedir la Certificació de
Qualitat TEDQUAL (Tourism Edu-
cation Quality) a la Diplomatura de
Turisme de la Universitat de Vic que
s’imparteix a la Facultat d’Empresa i
Comunicació, a Vic, i a l’Escola Uni-
versitària de Turisme Eserp, a Barce-
lona. 
La certificació Tedqual de l’Organit-
zació Mundial de Turisme la confor-
men tres elements bàsics: Estàndards
de qualitat, Auditoria de qualitat i
Certificació de la qualitat
L’Organització Mundial del Turisme
és un organisme intergovernamental
al qual les Nacions Unides han con-
fiat la promoció i el desenvolupament
del turisme. L’objectiu que perse-
gueix, a través del turisme, és estimu-
lar el creixement econòmic i la crea-
ció de treball, incentivar la protecció
del medi ambient i del patrimoni dels
destins, i promoure la pau i l’entesa
entre totes les nacions del món.

La Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques passa a denominar-se
Facultat d’Empresa i Comunicació

La nova denominació de la Facultat es
deu al fet que originalment hi havia la
previsió d’oferir estudis de Dret, cosa
que posteriorment no ha estat possi-
ble i l’orientació ha tendit molt deci-
didament cap a estudis de Comunica-
ció, cada dia més estretament lligats
als d’Empresa. En aquesta línia,
aquest curs es va començar la Llicen-
ciatura Publicitat i Relacions Públi-
ques, i el curs vinent hi ha previst
d’iniciar la de Periodisme. Així doncs,
la denominació efectiva i molt més
descriptiva de la Facultat passa a ser
«d’Empresa i Comunicació».
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Actes de celebració dels 25 anys
de la Universitat de Vic

El dia 3 de maig tindrà lloc la inaugu-
ració acadèmica dels actes de celebra-
ció dels vint-i-cinc anys de la creació
de l’Escola Universitària de Mestres
Balmes amb la qual es reprenia l’en-
senyament universitari a Vic l’any
1977. L’acte consistirà en tres con-
ferències: Educació i Universitat, a
càrrec de Ricard Torrents, rector de
la Universitat de Vic; El futur de l’e-
ducació de mestres, a càrrec d’Antoni
Tort, degà de la Facultat d’Educació,
i 25 anys de formació de mestres, a càr-
rec de Josep Gonzàlez Agàpito. L’acte
comptarà amb la presència del Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya,
Molt Hble. Sr. Jordi Pujol. 
L’endemà, dia 4 de maig, hi haurà un
acte festiu a la plaça Major de Vic
amb el qual la ciutat celebrarà també
aquest aniversari.

Concurs d’Idiomes per a estu-
diants de Batxillerat

La Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació ha orga-
nitzat per segon any consecutiu el
«Concurs de traducció per a estu-
diants de Batxillerat». El concurs
consisteix a respondre, via Internet,
cinc preguntes tipus test dels cinc
apartats temàtics següents: Traducció
i Interpretació, Català, Castellà,
Anglès, Alemany i Francès. Entre els
encertants de totes les qüestions de
cinc dels sis apartats que es proposen,
se sortejaran dos premis de 150 euros
en metàl·lic. Només es permet una
participació per persona. L’adreça on
es troba el qüestionari és: www.uvic.
es/fchtd/concurs.html. El curs passat
es va convocar aquest concurs per pri-
mera vegada i el guanyador va ser l’es-
tudiant Marc Serena i Casaldàliga de
La Salle de Manresa.

Intercanvi amb el Goldsmiths 
College de la Universitat de Londres

Del 22 d’abril al 4 de maig el Departa-
ment de Filologia, especialitat de
Llengua Estrangera, organitza la sego-
na part de l’intercanvi de pràctiques
amb el Goldsmiths College de la Uni-
versitat de Londres. La Universitat de
Vic rebrà els estudiants Shoma Kun-
du, Jo Reeves, Jane Chandler, Anna
Effrim-Botchey, Philippa Smith, Ra-
chel Wright, Victoria Smith i Sally
Woods. 
Les escoles que rebran aquests estu-
diants són: Escola Casals-Gràcia de
Manlleu, Sagrats Cors de Sant Hipò-
lit de Voltregà, CEIP Guillem de
Montrodon - Sant Miquel de Vic,
CEIP El Roure Gros de Santa Eulàlia
de Riuprimer, CEIP La Montjoia de
Sant Bartomeu del Grau, CEIP An-
dersen de Vic i CEIP Sentfores de La
Guixa.



Novetats d’Eumo per Sant Jordi

Una de les novetats de Sant Jordi és  el
llibre aiaiaizzzzzzbummm, un relat
onomatopeic del dissenyador David
Torrents. Aquesta obra va ser la gua-
nyadora de l’edició del 2000 del Pre-
mi Narratives 0, que convoca Eumo.
T’estimo… és un nou recull poètic de
la col·lecció «Calaix de versos», a cura
del poeta Sam Abrams.
L’antologia es compon de «cent poe-
mes d’amor i desig», tal com anuncia
el subtítol, que van des del poema
prologal, «Festeig», de Francesc Par-
cerisas, que planteja les urgències de
l’amor jove, fins al poema epilogal,
«Entre vels d’esperança», de Joan Vi-
nyoli, escrit des de la clarividència de
la vellesa.
I pensant en els lectors més joves, Eu-
mo publica I les deixalles, què?, Fem de
cangurs i Ens divertim fent teatre, tres
nous contes de la col·lecció «En Pau i
la Laia». Com sempre, les històries in-
tenten reflectir els sentiments i les in-
quietuds dels nens de 6 a 8 anys, i es-

tan escrites per Adelina Palacín i As-
sumpta Verdaguer. Les il·lustracions
són de Pilarín Bayés.

Altres novetats editorials

Educació i experiència estètica, d’Eulà-
lia Collelldemont, professora de la
Facultat d’Educació, és el nou títol de
la col·lecció «Interseccions», que diri-
geix el professor Joan Soler.
Aquesta obra és un itinerari que ens
proposa de viure i entendre l’educació
a través de l’art, del paisatge i de les re-
lacions humanes.
Precauciones contra alborotos, motines y
rebeliones en la plaza de Barcelona, a
cura de Lluís Roura, professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona,
és un text fins ara inèdit i pràctica-
ment desconegut i constitueix un re-
ferent excel·lent dels plantejaments
polítics que van inspirar i envoltar el
comportament de la monarquia
borbònica del segle XVIII envers el
Principat de Catalunya. 

Eumo presenta a Expodidàctica el
portal didàctic Didacportal

Eumo i la seva promotora educativa,
Promoedu, presentaran dins el marc
d’Expodidàctica el portal electrònic
Didacportal. Aquest portal subminis-
trarà, via Internet, recursos educatius
als mestres i a altres professionals de
l’ensenyament. 
Expodidàctica i el Saló de l’Ensenya-
ment tindran lloc a Barcelona del 19
al 21 d’aquest mes. Eumo ocuparà
l’estand 418 del palau 4.

Eumo inaugurarà la nova seu de la
plaça de Miquel de Clariana

El dia 3 de maig, en un acte obert a la
comunitat universitària i als autors i
col·laboradors de l’editorial, Eumo
inaugurarà les noves instal·lacions de
la Casa Bojons.
Aquell mateix dia es lliuraran els se-
gons Premis de Didàctica, que convo-
ca Eumo juntament amb la Facultat
d’Educació de la UV.
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El Patronat de la FUB va aprovar la

modificació dels Estatuts que per-

met la incorporació de tres mem-

bres de la Generalitat de Catalunya,

un dels quals ostentarà una vice-

presidència. Així doncs, el Patronat

el conformaran 14 membres que

són, l’alcalde de Vic com a presi-

dent , el rector de la UV amb veu

però sense vot, dos regidors de

l’Ajuntament de Vic, tres membres

de la UV elegits pel Claustre de la

Universitat d’entre els seus mem-

bres, quatre membres de represen-

tació social i economicoempresarial

–dos dels quals hauran de ser pro-

posats pels patrons de l’Ajunta-

ment i la Generalitat amb proposta

conjunta o sense– i els tres mem-

bres de la Generalitat de Catalunya

ja mencionats. La durada del càrrec

de patró serà de quatre anys, excep-

te els de l’Ajuntament i la Generali-

tat que ho seran mentre continuïn

en el càrrec que els en dóna dret i,

pels de la Generalitat, mentre els

mantingui el Govern que els ha no-

menat. El Patronat també assumeix

més competències en relació a la

UV, com ara nomemar rector i, a pro-

posta d’aquest, els alts càrrec de la

UV; nomenar el gerent, o crear un

consell consultiu del Patronat amb

la composició i les funcions que ex-

pressament es determinin. L’en-

demà d’aquesta reunió del Patronat

se’n va fer una de la Junta de Coordi-

nació per tal d’informar la comuni-

tat universitària d’aquests fets.

Reunió del Patronat de la UV per modificar 
els Estatuts de la FUB


