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U n i v e r s i t a t  d e  V i c

Obertura dels actes de celebració del 25è
aniversari de l’Escola de Mestres

Trobada d’alumnes i professors
de totes les promocions de 
l’Escola de Mestres de Vic

Aquest any en fa 25 que l’Escola Uni-
versitària de Mestres va començar les
seves activitats a Vic. Per aquest mo-
tiu s’han organitzat diferents actes,
entre els quals hi ha un sopar-trobada
obert a tots els alumnes i professors
que durant aquests 25 anys han passat
per les aules de l’Escola de Mestres. La
trobada tindrà lloc el pròxim diven-
dres 28 de juny, a partir de les 7 de la
tarda, al recinte de la Universitat de
Vic (Edifici de la Torre dels Frares. 
Davant de les dificultats que compor-
ta establir contacte directe amb totes
les persones que durant aquests anys
han tingut alguna vinculació amb
l’Escola de Mestres o la Facultat
d’Educació, si esteu interessats a assis-
tir-hi i encara no heu rebut la convo-
catòria, us agrairem que us poseu en
contacte amb l’organització a través
del telèfon 93 881 55 00 (Elisabet/
Agnès), de la butlleta electrònica que
trobareu al web de la Universitat  de
Vic <www.uvic.es>, o a través de
l’adreça electrònica: <25anys.mes-
tres@uvic.es>.

sident de la Generalitat de Catalunya,
Sr. Jordi Pujol, que va posar l’accent
en «la cultura de l’esforç», i de Jacint
Codina, alcalde de Vic i president de
la Fundació Universitària Balmes. 
El mateix dia, a dos quarts d’onze del
vespre, va tenir lloc a la plaça Major
de Vic l’espectacle pirotècnic Veles e
Vents, del grup Xarxa Teatre, que va
convocar un nombrós públic d’estu-
diants, professors i públic en general.
Amb aquests actes, acadèmic i ciu-
tadà, s’inicien les diverses activitats
que es duran a terme al llarg dels pro-
pers mesos per celebrar el quart de se-
gle de recuperació dels estudis univer-
sitaris a Vic i que tindran continuïtat
amb un bon nombre de conferències,
publicacions, exposicions i actes fes-
tius d’índole diversa.

El dia 3 de maig va tenir lloc a l’Aula
Magna de l’edifici Torre dels Frares la
inauguració dels actes del 25è aniver-
sari de la represa dels estudis universi-
taris a Vic amb l’Escola de Mestres
«Balmes». L’acte va consistir en tres
conferències a càrrec de Josep Gonzà-
lez-Agàpito, catedràtic d’Història de
l’Educació a la UB, que va parlar so-
bre «25 anys de formació de mestres» i
va elogiar la tasca d’Eumo Editorial;
d’Antoni Tort, degà de la Facultat
d’Educació, continuadora de l’Escola
de Mestres, que va parlar sobre «El fu-
tur de l’edicació dels mestres», i de Ri-
card Torrents, rector de la Universitat
de Vic, que va parlar sobre «Educació
i Universitat» i va elogiar «la universi-
tat educativa». L’acte va comptar amb
la presència del Molt Honorable Pre-
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Jornada tècnica sobre captadors
solars fotovoltaics

El dimecres, dia 8 de maig, es va cele-
brar a l’Aula Magna de la Torre dels
Frares una Jornada tècnica sobre cap-
tadors solars fotovoltaics. Aquest acte
formava part de les activitats de
l’Agència de l’Energia d’Osona, de la
qual la UV és soci fundador. Hi inter-
vingueren Francesc Castellana, de
l’EPS de la UV, que va parlar sobre la
integració dels captadors als edificis;
Jordi Serrano, de l’empresa Ecotèc-
nia, que va plantejar les possibilitats
d’instal·lacions connectades a la xarxa
general, i Salvador Salat, de l’Institut
Català d’Energia, que informà sobre
les vies de subvenció. 

Diputades i diputats a la UV

El dia 6 de maig, varen visitar la Uni-
versitat de Vic un grup d'unes 20 di-
putades i diputats membres de la Co-
missió del Parlament sobre el procés
d’equiparació Home-Dona, presidida
per la Sra Joaquima Alemany, i de la
Comissió de Política Cultural, convi-
dats pel Centre d'Estudis Interdisci-
plinaris de la Dona (CEID) de la UV.
Durant l’acte a l'Aula Magna, el
CEID va explicar el seu projecte de
conversió en Càtedra Unesco i les di-
putades i diputats exposaren les tas-
ques que du a terme aquesta comissió.
La presidenta va anunciar la presenta-
ció d’una proposició no de llei, subs-
crita per tots els grups parlamentaris,
instant el govern perquè doni suport
al projecte de Càtedra Unesco d’Estu-
dis de la Dona de la UV.

Pilar Godayol presenta la 
traducció italiana del seu llibre

El dia 3 de juny es presentarà a la
Universitat de Bari la traducció italia-
na del llibre de la professora Pilar Go-
dayol Espais de frontera. Gènere i tra-
ducció, que ha editat Palomar
Edizioni (en català Eumo Editorial).
L'acte anirà a càrrec de la Dra. Patri-
zia Calefato, la Dra. Paola Zaccaria,
la Dra. Susan Petrillini, el Dr. Paride
Impiombato, la Dra. Intonti i la ma-
teixa autora. La traducció l’ha duta a
terme Annarita Taronna, estudiant
del programa de doctorat "Metodolo-
gia i anàlisi de la traducció" de la Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traduc-
ció i Documentació.
En un altre àmbit, la Institució de les
Lletres Catalanes ha concedit a la
Dra. Godayol una subvenció per al
projecte de creació literària 20 trans-
gressores del XX. El llibre, que Eumo
Editorial editarà el 2003, consisteix
en 20 minibiografies d'autores del s.
XX, l'obra i la vida de les quals van
transgredir les convencions socials i
les polítiques culturals de l'època.

Les pàgines web de la UV sobre
Verdaguer destaquen a la xarxa

Enric Bruguera, en un article a l’Avui
de 23 d’abril, destaca, d’entre la mu-
nió de llocs web sobre Verdaguer que
es troben actualment a internet, les
bases bibliogràfiques i analítiques de
l’Associació d’Escriptors i la de la
Universitat de Vic <www.uvic.es/ver-
daguer>. Aquesta pàgina ha rebut una
subvenció de la Institució de les Lle-
tres Catalanes.

L’Ajuntament de Vic premia la
Universitat de Vic per la implanta-

ció de la Llicenciatura de CAFE 

Antoni Tort, degà de la Facultat d’E-
ducació, va recollir, el divendres 19
d’abril, a la Sala Vila Abadal de l’edi-
fici el Sucre, de mans del regidor
d’Esports Jaume Puig, una menció
especial de reconeixement de l’Ajun-
tament de Vic per la implantació a la
UV de la Llicenciatura de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport i l’impuls
que això significa per a l’esport a la
ciutat. En el mateix acte es van pre-
miar els millors esportistes de l’any i
el pilot Jordi Arcarons pel conjunt de
la seva carrera esportiva.

Premi a la realització i difusió de
vídeos d’educació sanitària

El dia 18 d'abril es va concedir el pre-
mi Jaume Aiguader i Miró 2002, con-
vocat per l'acadèmia de Ciències Mè-
diques de Catalunya i de Balears, al
treball "Experiència de difusió de
missatges d'educació sanitària a tra-
vés d'alguns mitjans de comunicació
de Catalunya", que consistia en l'edi-
ció de vídeos divulgatius sobre educa-
ció per a la Salut i que van ser emesos
per TV Osona, entre altres. 
El treball va ser dirigit per la professo-
ra Montserrat Vall i Mayans, de l’Es-
cola Universitària de Ciències de la
Salut, i per Josep M. Roma, cap del
Servei d'Audiovisuals de la Universi-
tat de Vic. Hi van participar 25 estu-
diants matriculats a l'assignatura op-
tativa d'Educació per a la Salut. 
El lliurament del premi tindrà lloc el
dia 28 de maig a la UB. 



El dia 10 d’abril va morir Segimon
Serrallonga, poeta i professor de la
Universitat de Vic. Segimon Serra-
llonga havia estat professor de l’Esco-
la Universitària de Mestres de Vic des
dels seus inicis l’any 1979, fins a l’any
2000, en què es va jubilar com a pro-
fessor emèrit de la Universitat de Vic.
Fins aleshores havia impartit classes a
la Facultat d’Educació, a la Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació i havia estat director
de la Biblioteca de la Universitat. Ha-
via estat cofundador d’Eumo Edito-
rial, on havia col·laborat intensament
com a director de col·leccions, direc-
tor lingüístic, i assessor literari. Era
membre fundador i del consell de re-
dacció de la revista de poesia Reduc-
cions, que va dedicar el número doble
73-74 a la seva obra poètica, dissorta-
dament poc coneguda pel fet que el
seu llibre editat més important, Poesia
1950-1975, és pràcticament introba-
ble des de fa alguns anys. Amb motiu
de la seva jubilació la Universitat de
Vic li havia dedicat un número mo-
nogràfic de la revista Miramarges (de-
sembre de 2000), en la qual es fa un
repàs de la seva biografia i bibliogra-
fia, i el llibre Miscel·lània Segimon
Serrallonga en el qual diversos poetes i
amics li dedicaven estudis i treballs
d’índole diversa. Actualment Segi-
mon Serrallonga treballava en la re-
copilació de la seva obra inèdita.
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Congrés en Anàlisi de
Supervivència a Barcelona

El Grup de Recerca en Modelització
de Sistemes Biològics participarà acti-
vament en l’organització i realització
del congrés First Barcelona Workshop
on Survival Analysis que es realitzarà a
Barcelona entre els dies 12 i 14 de
juny. El congrés està dedicat a una de
les línies de recerca del grup: l’anàlisi
de la supervivència. Està prevista la
participació d’investigadors de mà-
xim prestigi europeus i americans en-
tre els quals destaca el professor Steve
Lagakos, cap del Departament de
Bioestadística de l’Escola de Salut Pú-
blica de la Universitat de Harvard.

La profesora Malu Calle de la EPS hi
participa com a membre del comitè
organitzador i com a moderadora de
la discussió d’una de les sessions. A
més, juntament amb el professor Ra-
mon Oller de la FCE, presenten la co-
municació titulada Interval censoring
and the heuristic likelihood.

Visita de l’escriptor Ramon Erra

El dia 19 d'abril l'escriptor Ramon
Erra (autor de La flor de l’estramoni)
va conversar amb els estudiants de
l'assignatura Tallers Literaris de la Fa-
cultat d’Educació, a càrrec de la pro-
fessora Maica Bernal. Durant la sessió
els estudiants varen plantejar les qües-
tions que més els interessaven sobre el
procés d'escriptura de l’autor, prèvia
lectura dels seus contes. La sessió va
ser molt interessant i fructífera.

Accés a 2n cicle de Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport per a

Mestres d’Educació Física

D’acord amb l’ordre d’11 d’octubre
de 1994 (BOE 250/1994), els Mes-
tres d’Educació Física poden accedir
al segon cicle de la Llicenciatura de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-
port cursant 45 crèdits de Comple-
ments de Formació. 
La UV ha establert que les assignatu-
res que s’han de cursar com a Com-
plements de Formació són: 
- «Bases biològiques i mecàniques de

l’activitat física i de l’esport».
(9 crèdits). 

- «Teoria i història de l’esport»
(6 crèdits). 

- «Fonaments i manifestacions 
bàsiques de la motricitat humana»
(6 crèdits). 

- «Fonaments dels esports»
(24 crèdits). 

Per al curs 2002-03 la Facultat d’Edu-
cació de la UV oferirà aquests 45 crè-
dits de Complements de Formació
del 23 de setembre al 14 de desembre
de 2002, i del 10 de març al 6 de juny
de 2003, tres dies a la setmana, en ho-
rari de matí i tarda. 
Per a més informació: Secretaria de la
Facultat d’Educació. Telèfon 93 881
61 64.

El professor Víctor Obiols impar-
teix conferències a Anglaterra

Durant la setmana del 20 de maig el
professor Víctor Obiols, de la Facul-
tat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació, ha estat convidat a les
universitats angleses de Cambridge i
Bristol a impartir unes conferències
sobre les seves traduccions recents de
Shakespeare a l'espanyol, publicades
a Colòmbia per l'editorial Norma
dins de la seva col·lecció «Shakespeare
por escritores». 
L'estada acadèmica s'emmarca dins
del programa Sòcrates d'intercanvi de
professorat.

El 10 d’abril va morir Segimon 
Serrallonga, primer professor 

emèrit de la UV
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Turisme: una visió del món a
través del cinema 
(2a edició: Roma)
coordinadors: Anna Palomo i Sergi Massana
(anna.palomo@uvic.es)
(sergi.massana@uvic.es) 
dates: del 8 al 12 de juliol
horari: de 10 a 14 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros  
lloc: Vic

Danses d’arrel tradicional
coordinador: Joan Arumí
(joan.arumi@uvic.es) 
dates: del 25 de juny a l’1 de juliol
horari: de 9 a 13 h.
crèdits: 2 preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

«Okupes a l’Àfrica»: reflexions
etnològiques
coordinadora: Montserrat Vall
(montse.vall@uvic.es) 
dates: de l’1 al 12 de juliol
horari: de 9.30 a 11.30 h. 
(dijous 4 també de 16 a 18 h.)
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros  
lloc: Vic

Gaudí i el seu temps
coordinadores: Carme Sanmartí i Carme
Vernis (mcarme.sanmarti@uvic.es,
mcarme.vernis@uvic.es) 
dates: de l’1 al 8 de juliol
horari: de 9.30 a 13.30 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

Introducció a l’antropologia social
coordinador: Eliseu Carbonell
(ajcultura@terra.es) 
dates: del 15 al 19 de juliol
horari: de 9 a 13 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 125 euros
lloc: Ripoll

Introducció a l’obra de Raimon
Panikkar
coordinador: Ramon Sentmartí
(sentmarti@agronet.org) 
dates: de l’1 al 10 de juliol
horari: de 17 a 20 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

Introducció a la història de
l’astronomia
coordinador: Enric García

(duranobs@astrogea.org) 
dates: del 27 de juny al 10 de juliol
horari: de 17 a 20 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Granollers

Jocs cooperatius
coordinadora: Rosa Guitart
(rosa.guitart@uvic.es)
dates: del 28 de juny al 4 de juliol
horari: de 10 a 14 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

La gestió del conflicte en l’àmbit
educatiu: l’ús de la mediació 
(2a edició)
coordinador: Joan Sala (joan.sala@uvic.es) 
dates: del 8 al 12 de juliol
horari: de 10 a 14 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

La traducció a l’ensenyament de
llengües estrangeres
(anglès/alemany)
coordinadores: Maria González i Lucrecia
Keim (mgdavies@uvic.es,
lucrecia.keim@uvic.es ) 

La Universitat de Vic ofereix en aquesta nova edició de la

Universitat d’Estiu un total de 45 cursos sobre un ampli ventall de

temes per tal que pugui interessar no solament estudiants de les

diferents universitat catalanes, sinó també professionals dels

diversos àmbits que vegin en la nostra oferta la possibilitat

d’ampliar coneixements sobre temes relacionats amb la seva

professió o bé sobre altres camps.

Els cursos, organitzats i coordinats per professors universitaris,

s’agrupen en les següents temàtiques: 

Noves tecnologies, Cinema, ràdio i televisió, Educació i Ciències

Socials, Traducció, Art i disseny, Astronomia, Salut i qualitat de

vida, Medicina, Empresa i comunicació i Antropologia.

Aquests cursos s’impartiran en diferents poblacions de Catalunya

per tal de facilitar a un major nombre de persones interessades la

possibilitat d’assistir-hi. A Vic hi tindran lloc 26 cursos, a

Barcelona 11, a Granollers 4, a Blanes 1, a Roda de Ter 1, a

Montesquiu 1, a Ripoll 1, i a Centelles 1. 

Dins del marc de la Universitat d’Estiu també es desenvoluparan

diversos actes culturals que s’anunciaran oportunament.

UNIVERSITAT
Informació: tel. 93 886 12 22 (ext. 5502 I 5516)

2002
25.06.02|12.07.02

D’ESTIU
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dates: de l’1 al 5 de juliol
horari: de 9.30 a 14 i de 15.30 a 17.30 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Barcelona

Curs intensiu de traducció jurídica 
espanyol/català
coordinadores: Lluïsa Cotoner i Pilar
Godayol (mluisa.cotoner@uvic.es,
pgodayol@uvic.es) 
dates: del 25 de juny a l’11 se juliol
horari: de 9 a 14 h.
crèdits: 6
preu orientatiu: 361 euros   
lloc: Vic

Tècniques de negociació
empresarial
coordinador: Miquel Genís
(miquel.genis@uvic.es) 
dates: 2, 3, 4, 9 i 11 de juliol
horari: de 9 a 14 h. 
crèdits: 2,5
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Web Usability: Cómo, cuando y
por qué
coordinador: Paul Capriotti
(paul.capriotti@uvic.es) 
dates: 1 i 2 de juliol
horari: de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.
crèdits: 1,5   
preu orientatiu: 225 euros   
lloc: Vic

Catalogació per a no catalogadors
coordinadora: Anna Venancio
(anna.venancio@uvic.es) 
dates: del 8 al 12 de juliol
horari: de 9 a 12 h.
crèdits: 1,5
preu orientatiu: 90 euros
lloc: Vic

L’accés a la informació a internet
(4a edició)
coordinador: Joan-Isidre Badell
(joan.badell@uvic.es) 
dates: del 8 a l’11 de juliol
horari: de 10 a 14 h.
crèdits: 3 (curs semipresencial de 30 hores)
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Processadors de textos: els 101
problemes més habituals de MS
Word 97
coordinador: Richard Samson
(rsamson@uvic.es) 
dates: del 26 de juny al 3 de juliol

horari: de 9.30 a 1 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

Curs de programació per internet
(2a edició)
coordinador: Albert Baucells
(albert.baucells@uvic.es) 
dates: del 25 de juny al 4 de juliol
horari: de 17 a 21 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Internet: navegació, correu
electrònic i disseny de pàgines
web (4a edició)
coordinadora: Marta Marimon
(marta.marimon@uvic.es) 
dates: de l’1 a l’11 de juliol
horari: de 10.15 a 14 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic i Blanes

Introducció al disseny de pàgines
web (3a edició)
coordinador: Albert Carles (bau@baued.es) 
dates: del 2 al 17 de juliol (dll-dm-dc-dj)
horari: de 18 a 21 h. 
crèdits: 3
preu orientatiu: 225 euros
lloc: Barcelona

Alimentacions alternatives (2a
edició)
coordinadora: Núria Obradors
(nuria.obradors@uvic.es) 
dates: del 26 de juny al 3 de juliol
horari: de 10 a 14 h. (i tres tardes de 15.30 a
18 h.)
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Alimentació i cuina mediterrània
coordinadorss: M. Carme Vilà
(mcarme.vila@uvic.es) i Isidre Vila 
dates: del 25 de juny al 3 de juliol
horari: de 15.30 a 20 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Postura i personalitat:
Psicomorfologia 
coordinadors: Sebastià Canamasas i Mònica
Roura 
(sebastia.canamasas@uvic.es,
monica.roura@uvic.es) 
dates: del 25 al 28 de juny
horari: de 16 a 21 h.

crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Granollers

Massatge terapèutic (4a edició)
coordinadora: Roser Picas
(roser.picas@uvic.es) 
dates: del 25 de juny al 2 de juliol
horari: de 9 a 14 h. o de 16 a 21 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Massatge com a eina de
comunicació corporal (2 edició):
La seva aplicació a la infància i als
adults. Tècniques de relaxació i
harmonia corporal.
coordinadores: Eulàlia Guix i Mònica Roura 
(formacio@fhgranollers.com,
monica.roura@uvic.es) 
dates: del 25 de juny al 2 de juliol
horari: de 9 a 14 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Granollers

Iniciació a l’equitació terapèutica i
hipoteràpia 
(2a edició)

coordinadora: Judit Rusiñol
(judit.rusinyol@uvic.es) 
dates: del 25 al 28 de juny
horari: de 9 a 14 h. (i dues tardes de 15 a 20 h.)
crèdits: 3
preu orientatiu: 222 euros
lloc: Vic i Centelles

Autoestima i control d’estrès
coordinador: Jordi Naudó
(jordi.naudo@uvic.es) 
dates: del 25 al 28 de juny i 2 i 4 de juliol
horari: de 9 a 14 hores
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Tuina (massatge xinès) 
coordinadora: Anna Rovira
(anna.rovira@uvic.es ) 
dates: del 25 de juny al 2 de juliol
horari: de 10 a 13.30 h. i de 15.30 a 17 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Vic

Coneixements bàsics en
socorrisme aquàtic
coordinadores: Elisenda Jaumira i Olga Isern
(elisenda.jaumira@uvic.es,
olga.isern@uvic.es) 
dates: del 25 al 28 de juny
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horari: de 9.30 a 14 h. i de 16 a 18 h.
crèdits: 2.5
preu orientatiu: 192 euros
lloc: Vic

VI Curs de cardiologia per a
metges d’atenció primària i IV
Jornada cardiovascular d’Osona
coordinadors: Josep Sadurní i Antoni Iruela
(cardiologia@hgv.es) 
dates: 25 i 26 de juny
horari: de 9 a 14 h. i de 15.30 a 20.30 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

Dolor en geriatria
coordinadors: Joan Espaulella i Núria Gorchs
(cecp@hsc.hgv.es) 
dates: 27 i 28 de juny
horari: de 9 a 14 h. i de 15 a 20 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

Tècniques d’estudi universitàries
coordinador: Josep Gallart
(josep.gallart@uvic.es) 
dates: del 26 de juny al 2 de juliol
horari: de 17 a 21 h. 
crèdits: 2
preu orientatiu: 120 euros
lloc: Vic

QUAM’02. Present continu.
Producció artística i construcció
de la realitat (2a edició)
coordinadors: Martí Peran i Maite Palomo
(haac@retemail.es) 
dates: del 13 al 20 de juliol
horari: de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h.
crèdits: 5
preu orientatiu: 330 euros
lloc: Montesquiu i Vic

Arqueologia de camp. 
Excavació i experimentació
arqueològica
coordinadora: Imma Ollich
(m.a.esquerda@diba.es ) 
dates: del 8 al 12 de juliol
horari: de 15 a 21 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 150 euros
lloc: Roda de Ter

Photoshop (3a edició)
coordinador: Guillem Casino
(bau@baued.es) 
dates: del 2 al 23 de juliol (dm-dc-dj)
horari: de 18.30 a 21.30 h. 
crèdits: 3
preu orientatiu: 225 euros
lloc: Barcelona

Tècniques de geobiologia i 
feng-shui
coordinador: Jordi Matamoros
(bau@baued.es) 
dates: del 2 al 23 de juliol (dm-dc-dj)
horari: de 16 a 18.30 h. 
crèdits: 2.5
preu orientatiu: 188 euros
lloc: Barcelona

Aparadorisme (3a edició)
coordinadora: Mercè Benet (bau@baued.es) 
dates: del 2 al 23 de juliol (dm-dc-dj)
horari: de 18 a 20.30 h. 
crèdits: 2.5
preu orientatiu: 188 euros
lloc: Barcelona

Macro: fotografia d’aproximació
coordinador: Albert Masó i Antoni
Arrizabalaga 
(m.granollers.cn@diba.es) 
dates: del 27 de juny al 10 de juliol
horari: de 10 a 13 h.
crèdits: 3
preu orientatiu: 180 euros
lloc: Granollers

Comunicació política i noves
tecnologies
coordinador: Josep Bagués
(massmediavic@mixmail.com) 
dates: del 2 al 23 de juliol (dimarts)
horari: de 9 a 14 h. 
crèdits: 2
preu orientatiu: 150 euros
lloc: Barcelona

La ràdio a internet
coordinador: Josep Bagués
(massmediavic@mixmail.com) 
dates: del 2 al 23 de juliol (dimarts)
horari: de 9 a 14 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 150 euros
lloc: Barcelona

Guió i cinema
coordinador: Josep Bagués
(massmediavic@mixmail.com) 
dates: de l’1 al 22 de juliol (dilluns)
horari: de 9 a 14 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 150 euros
lloc: Barcelona

El futur de la comunicació
audiovisual
coordinador: Josep Bagués
(massmediavic@mixmail.com) 
dates: de l’1 al 22 de juliol (dilluns)
horari: de 9 a 14 h.
crèdits: 2

preu orientatiu: 150 euros
lloc: Barcelona

El periodisme internacional i el
nou ordre mundial
coordinador: Josep Bagués
(massmediavic@mixmail.com) 
dates: de l’1 al 22 de juliol (dilluns)
horari: de 9 a 14 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 150 euros
lloc: Barcelona

Locució i presentació a televisió
coordinador: Josep Bagués
(massmediavic@mixmail.com) 
dates: del 2 al 23 de juliol (dimarts)
horari: de 9 a 14 h.
crèdits: 2
preu orientatiu: 150 euros
lloc: Barcelona

Vic Summer Translation Program
coordinadors: Joan Solà i Sheila Waldeck 
(jsolamun@uvic.es, sheila.waldeck@uvic.es) 
dates: del 10 al 28 de juny
horari: de 9,30 a 14 h. i de 15,30 a 18,30 h.
lloc: Vic
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El president de la University of
West Florida visita la FEC

El 19 d’abril Morris L. Marx, presi-
dent de la University of West Florida
(UWF), i Rick Harper, director del
Centre de Recerca Empresarial i De-
senvolupament Econòmic, van visitar
la Facultat d’Empresa i Comunicació
i es van entrevistar amb Ricard Tor-
rents, rector de la UV, Josep Burgaya,
degà de la FEC, Josep Comas, direc-
tor de l’Àrea de Màrqueting, Noemí
Morral, directora de l’Oficina de Re-
lacions Internacionals, i amb els estu-
diants de la FEC que l’any vinent vo-
len anar a la UWF. La visita va servir
per consolidar les relacions i concre-
tar nous projectes de cooperació.
La UWF és una universitat pública
de 10.000 estudiants situada a la ciu-
tat de Pensacola. La FEC hi té un
conveni de cooperació per intercan-
viar estudiants i professors.

Visita a la Nicholls State University

La directora de l’Oficina de Relacions
Internacionals de la UV, Noemí
Morral, i el professor Joan Masnou,
van visitar la Nicholls State Univer-
sity (Thibodaux, Louisiana) en el
marc de les reunions de la xarxa
EC/US d’universitats europees i ame-
ricanes de la qual forma part la Facul-
tat d’Empresa i Comunicació.

II Congrés Europeu de 
Tecnologies de la Informació en

l'Educació i la Ciutadania

El 26, 27 i 28 de juny se celebrarà el
II Congrés Europeu de Tecnologies
de la Informació en l'Educació i la
Ciutadania: Una visió crítica. For-
men part del comitè organitzador to-
tes les universitats catalanes. Per amés
informació consulteu l’apartat Jorna-
des i Congressos del web de la UV.

Diada Internacional d’Infermeria

El dia 8 de maig van tenir lloc a la UV
la presentació de diverses experiències
d’infermeria a Osona: «L’elaboració
de la trajectòria clínica de l’infart de
miocardi», a càrrec de Mercè An-
fruns, del servei de Cardiologia On-
cologia de l’Hospital General de Vic.
«Aportació de l’equip d’Infermeria a
l’Hospital de dia», a càrrec de Montse
Suriñach, de l’Hospital Sant Jaume
de Manlleu. «Experiència d’Inferme-
ria a l’Atenció Primària amb un
col·lectiu d’Immigrants», a càrrec
d’Ester Corominas, infermera de
l’Àrea Bàsica de Salut de Manlleu. La
conferència «El repte de cuidar en la
multiculturalitat», a càrrec del Dr.
Salah Jamal, metge, historiador i pro-
fessor de la Universitat de Vic, i el
lliurament del 2n Premi a la Promo-
ció de la Salut, de l’Escola Università-
ria de Ciències de la Salut 

Ben segur que dins del teu cap amagues
moltes il·lusions

Ara, amb el Crèdit Estudis de Caixa
Catalunya les faràs realitat
Si vols emprendre el teu propi projecte formatiu, amb el Crèdit Estudis de Caixa

Catalunya disposaràs d’un crèdit permanentment obert durant el període que

durin els teus estudis, a un interès molt baix i sense comissions.

Amb total flexibilitat, perquè disposis dels diners quan vulguis i escullis la manera

de tornar-los que s’adapti millor a les teves necessitats.

A més, amb la Garantia d’Espera del Crèdit Estudis podràs sol·licitar, en cas que

et trobis amb imprevistos, l’ajornament del pagament de les quotes durant 6 mesos

consecutius, fins a 3 vegades durant la vida del Crèdit.

Demana’ns informació

www.caixacatalunya.es
902 43 88 43

Estudiar a l’estranger?
Fer un màster?



Eumo inaugura la nova seu, lliura
els Premis de Didàctica i fa un
reconeixement als seus autors

El dia 2 de maig Eumo Editorial va
inaugurar la nova seu que ocupa a la
Casa Bojons amb una festa que va ser-
vir també per a lliurar els segons Pre-
mis de Didàctica, anunciar el guanya-
dor del Concurs Narratives 0 i fer un
acte de reconeixement a diversos
col·laboradors i autors.
Els segons Premis de Didàctica, una
iniciativa de l’editorial i de la Facultat
d’Educació de la UV per tal de pro-
moure la creació de materials didàc-
tics innovadors, van anar a parar, en la
categoria infantil, a la torellonenca
Concepció Sayós, per la proposta
didàctica La cuina de la terra i el cel. El

premi de primària es va repartir entre
L’ecosistema de roureda com a centre
d’interès, de David Sagalés, de Tara-
dell, i Carme Jurado, de Vic, i el tre-
ball Les religions del món, de la badalo-
nenca M. Neus Fluriach. I el jurat de
secundària va decidir premiar un
equip de professors de l’IES Montilivi
de Girona, coordinat per M. Pilar Su-
rís, pel seu Crèdit de síntesi d’alimen-
tació i salut. 
També es va anunciar l’obra guanya-
dora de la tercera edició del Concurs
Narratives 0: 100 asa. 36 exp. Fotos
imaginades, del dissenyador barceloní
Òscar Martínez. L’obra serà publica-
da la primavera de l’any vinent dins la
col·lecció «Narratives 0».
Per últim, es va fer una distinció a di-
versos autors i col·laboradors de l’edi-
torial i es va recordar Segimon Serra-
llonga. A l’historiador Joaquim
Albareda, de la UPF, se’l va premiar
per la seva trajectòria com a director
de col·leccions i assessor editorial; a
Pilar Godayol, per l’edició i la traduc-
ció del llibre Veus xicanes. Contes; i a
Francesca Bartrina, per les crítiques
que ha rebut el llibre Caterina Al-

bert/Víctor Català. La voluptuositat de
l’escriptura. Godayol i Bartrina són
professores de la UV.
L’equip format per Eusebi Coromina,
Francesc Codina, Assumpta Fargas,
Teresa Puntí i Josep Fornols, tots ells
professors de la UV, va ser premiat per
la tenacitat, l’enginy i el rigor a l’hora
d’adaptar el projecte de llengua i lite-
ratura als canvis constants dels currí-
culums de secundària. I a Adelina Pa-
lacín, Assumpta Verdaguer i Pilarín
Bayés se les va distingir com a creado-
res dels personatges de literatura in-
fantil Pau i Laia, protagonistes de tres
col·leccions d’Eumo.

Novetats de poesia 

Aquest mes sortiran dos nous reculls
poètics a la col·lecció «Jardins de Sa-
marcanda», de Cafè Central i Eumo
Editorial. Marc Romera signa el poe-
mari La mel, un exercici d’experimen-
tació de noves vies expressives i una
visió crítica i distant del món que
l’envolta. També es publicarà Oscil·la-
tori, de la pintora i poeta Aurélie Ne-
mours (París, 1910). 
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El dia 25 d’abril va tenir lloc la reu-

nió del Claustre de la UV per tractar

del tema del nomenament del nou

rector. El president del Patronat de

la Fundació Universitària Balmes,

Sr. Jacint Codina, va explicar els

canvis institucionals, que impliquen

la incorporació de tres membres de

la Generalitat de Catalunya al Patro-

nat de la FUB; l'assessor jurídic, Sr.

Ramon Montanyà, va explicar els

canvis en els Estatuts de la FUB, i la

secretària general de la UV, Sra.

Montserrat Vilalta, va explicar

l’adaptació dels Estatuts de la UV i

va precisar el procediment i el ca-

lendari per al nomenament del rec-

tor. En el torn obert de paraules es

va proposar de votar la confiança del

Claustre en les tres persones que el

representen al Patronat i de dema-

nar al Patronat un termini més ampli

de presentació de candidats al rec-

torat de la Universitat.

El mateix dia a la tarda es va reunir

el Patronat de la FUB, que va allar-

gar una setmana més el termini de

presentació de candidatures al rec-

torat. Finalment, el dia 2 de maig el

president del Patronat va presentar

la  candidatura del Dr. David Serrat.

Durant el mes de maig es convocarà

el Claustre per tal que el candidat

presenti el seu programa i, després

del debat, procedir a l’aprovació.

Posteriorment el Patronat procedirà

al nomenament del rector. El nou

equip de rectorat prendrà possessió

del càrrec a primers de juliol.

Reunió del Claustre de la Universitat i del Patronat 
de la FUB per tractar del nomenament del Rector
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