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

Inauguració del sisè curs de la
Universitat de Vic

El 17 d’octubre va tenir lloc la inau-
guració oficial del curs acadèmic
2002-03 amb la presència del conse-
ller d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, Sr. Andreu Mas-
Colell; del president del Patronat de
la FUB i alcalde de Vic, Sr. Jacint Co-
dina i del rector de la Universitat de
Vic, Dr. David Serrat. Tots tres van
tenir paraules d’elogi per l’anterior
rector, Sr. Ricard Torrents.

Durant l’acte es van lliurar les me-
dalles institucionals de la Universitat
de Vic al professor Segimon Serra-
llonga (a títol pòstum), i al Dr. Josep
M. Bricall, i la insígnia al Sr. Ramon
Garriga, que es va jubilar el curs pas-
sat.

Els premis als millors expedients de
cada carrera es van atorgar als estu-
diants següents: Elisabet Anna Faus i
Formentí, Montserrat Manso i Vila-
dot, Anna Pujolàs i Vilar, Montser-

rat Maestre i Casadesús, Edurne
Iturmendi i Sallent, i Vanesa Berme-
jo i Arrufat, de la Facultat d’Educa-
ció. Judit Pons i Baños, Anna Gaba-
rró i Roca, Cristina Canet Pérez i M.
Dolors García i Pérez, de l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut.

Maria Roca Subirana, Josep Mont-
sant i Espígol i Minerva Sayago i Vi-
llarrazo, de la Facultat de Ciències Ju-
rídiques i Econòmiques.Joan Crosas i
Carbó, Glòria Gómez i Pla, Marc
Font i Palomera, Anna Raurell i Tor-
redà i Jaume Miquel March i Amen-
gual, de l’Escola Politècnica Superior.

Verònica Dot i Manzano, Mercè
Suñé i Parés, de la Fac. de Ciències
Humanes Traducció i Documentació.

La intervenció musical va anar a càr-
rec de La Nova Euterpe. Va llegir la
lliçó inaugural el Dr. Josep Casanovas
i Prat, de la Facultat d’Educació, amb
el tema: “Esport i educació a Vic”.

Setmana de la Ciència 2002

Del 7 al 15 de novembre tindrà lloc
a la UVic la Setmana de la Ciència,
una iniciativa de la Fundació Catala-
na de la Recerca que se celebra en les
mateixes dates a totes les universitats
catalanes.

Les activitats d’enguany es concen-
tren en 2 conferències, 4 tallers (Ta-
ller experimental sobre tècniques de
control de contaminants de l’atmos-
fera, Taller d’energètica solar tèrmica
i fotovoltaica, Taller de realització au-
diovisual i Taller sobre les tècniques
bàsiques de la tecnologia culinària), la
presentació de dues novel·les del pro-
jecte “Solaris” d’Eumo Editorial, una
sortida de camp per collir bolets i
posteriorment preparar-ne l’exposi-
ció, una matinal de presentació dels
treballs de recerca de batxillerat pre-
miats en l’edició del curs 2001-02 i,
dins el V Col·loqui sobre Verdaguer,
una sessió dedicada a “La cultura as-
tronòmica de Verdaguer”. 

La conferència inaugural El canvi
climàtic tindrà lloc l’11 de novembre
a les 12h a l’Aula Magna a càrrec del
professor Josep Ayats, de l’Escola Po-
litècnica Superior.
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La Universitat de Vic coordina els
Campionats de Catalunya 

Universitaris del curs 2002-03

Aquest curs la Universitat de Vic és
la coordinadora dels Campionats de
Catalunya Universitaris.

El curs passat, els esportistes de la
Universitat de Vic van tenir una molt
bona participació en els diferents
campionats. En esports individuals
van aconseguit les següents medalles:
d’or: Anna Nòria, en atletisme salt
d’allargada i Enric Armengol i Ion
Landa en frontennis. De plata: Anna
Nòria en atletisme triple salt i Toni
Merino en taekwondo (58 a 62 Kg.).
De bronze: Laura Estrada en atletis-
me en 1.500 m. i Dídac Batlló en es-
quí alpí slalom i en esquí alpí gegant i
combinada, i Anna Borràs en snow-
board bordercross.

En esports d’equip va obtenir meda-
lla d’or l’equip d’hoquei patins, que
va guanyar el primer campionat de
Catalunya d’aquesta especialitat.

L’equip de futbol sala femení va ob-
tenir medalla de plata en el Campio-
nat de Catalunya i, per tant, es va
classificar per a les fases interzona del
Campionat d’Espanya en què va que-
dar segon. Era la primera vegada que
un equip de la UVic arribava a dispu-
tar unes fases del Campionat d’Es-
panya.

L’equip de futbol-7 femení va obte-
nir la medalla de plata en perdre la fi-
nal per penals contra la UB.

En un altre ordre de coses, el juga-
dor de frontennis Enric Armengol va
ser elegit millor jugador dels Cam-
pionats de Catalunya.

Comunicació de la professora 
Tere Serra

La professora Tere Serra, del Depar-
tament d’Economia de la Facultat
d’Empresa i Comunicació, presentà
la comunicació elaborada conjunta-
ment amb B.K. Goodwin i A.K.
Mishra, “An Empirical Evaluation of
the Acreage Effects of U.S. Farm Pro-
grams: Session on Decoupling”, al
Desè Congrès Internacional d’Eco-
nomia Agrària de Saragossa, celebrat
del 28 al 31 d’agost d’enguany.

Col·loqui Europeu d’Estudis 
Catalans

Del 3 al 5 de novembre, Manuel
Llanas i Ramon Pinyol, professors de
la Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació, van par-
ticipar en el Col·loqui Europeu d’Es-
tudis Catalans, que va tenir com a seu
la Universitat Paul Valéry de Montpe-
ller. Hi van presentar una ponència
conjunta sobre “Les traduccions no
castellanes de l’obra de Verdaguer,
Oller i Guimerà fins a 1939”, que es
publicarà dins les actes de l’esmentat
col·loqui.

Orientació Psicopedagògica

Aquells estudiants que tenen difi-
cultats en la seva adaptació als estu-
dis, ansietat o massa angoixa davant
dels exàmens, mals hàbits per a l’estu-
di, dificultats de concentració i que
requereixen ajuda professional, ara
poden acudir al Servei d’Orientació
Psicopedagògica de la UVic. El res-
ponsable és el professor i psicòleg Jo-
sep Santacreu i atén consultes a la
planta baixa de l’Edifici B, al campus
de Miramarges els dimarts de 13 a 14
hores i els dijous de 16 a 17 hores. 

Per concertar entrevista es pot tele-
fonar a l’extensió 262, o per correu
electrònic a: bet.illa@uvic.es.

Planta pilot del pa

La planta pilot d’indústries del pa i
de la pastisseria s’inaugurarà el 5 de
novembre a l’Escola Politècnica Su-
perior amb la presència del president
del Gremi de Flequers de Barcelona i
del rector de la Universitat de Vic.

La construcció de la planta ha estat
possible gràcies a la col·laboració en-
tre el Gremi de Flequers i la Universi-
tat de Vic i la maquinària ha estat ce-
dida per empreses del sector.

A la planta pilot s’hi faran activitats
pràctiques de les carreres d’Enginye-
ria Tècnica Agrícola, Ciència i Tec-
nologia dels Aliments i Nutrició Hu-
mana i Dietètica i servirà per a
activitats docents organitzades pel
Gremi i de recerca amb empreses ex-
ternes. Tot i que ja s’hi fan activitats,
el primer curs previst amb la planta ja
acabada és el de Masses Mares, que
tindrà lloc durant la primera quinze-
na de novembre i que va dirigit espe-
cialment als membres del Gremi de
Flequers.

370 persones al Sopar del 25è
aniversari de l’Escola de Mestres

Hi eren convidats els alumnes, pro-
fessors i col·laboradors de l’Escola i
va tenir lloc a l’edifici Torre dels Fra-
res. Varen prendre la paraula As-
sumpta Fargas, de la comissió or-
ganitzadora, Antoni Tort, degà de la
Facultat d’Educació, Ricard Tor-
rents, director dels Estudis Universi-
taris de Vic i primer rector de la
UVic, David Serrat, rector de la Uni-
versitat, i Jacint Codina, alcalde de
Vic. Josep Tió va representar els pro-
fessors i Pep Artero els estudiants.
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L’onze de juny va tenir lloc l’acte de
lliurament de premis de recerca als
millors treballs de secundària. Aquest
premi el convoca anualment la Uni-
versitat de Vic des del curs 1998-99, i
és el més antic d’aquestes característi-
ques de tots els que convoquen les
universitats catalanes. El jurat, for-
mat per més de quaranta professors
de la UVic, va valorar l’altíssima qua-
litat dels 222 treballs triats entre els
millors de cada un dels 73 centres que
van concursar. Els premiats, per mo-
dalitats, són:

Modalitat d’Arts. 4 Primers premis
ex-aequo: Zèbiâh (col·lecció de dis-
seny d’indumentària) d’Anna Vila.
Escola d’Art Junyent i Subirà (Vic).
Procés i realització de les il·lustracions
d’un conte, de Gibet Ramon. Escola
d’Art Junyent i Subirà (Vic). Els siste-
mes d’afinació. L’afinació de l’escala
musical a través de la història i la seva
relació amb l’univers, de Natàlia
Carbòzea. IES Pere Borrell (Puig-
cerdà). Influència de les bandes sonores
en l’espectador, de Núria Saiz Brotons
i Marta Domínguez Ruiz. Escola Pia
(Granollers).

Modalitat de Ciències Experimen-
tals. Primer premi: Quatre anys amb
els ocells, de Ramon Muns Vila.
Col·legi La Salle (Manlleu). 2 segons
premis ex-aequo: “Gourmets” nocturs,
de Mireia Vilà i  Maria De Mas. IES
Jaume Callís (Vic). Estudi de la ictio-

fauna de la Cala Giverola: zona infra-
litoral, de Marta Trulls López. Col-
legi Escorial (Vic).

Modalitat de Ciències Socials. 4
Primers premis ex-aequo: Un cop d’ull
a l’arquitectura a Berga en el trànsit del
segle XIX al XX, d’Anna E. Puig Ro-
dríguez. IES Guillem de Berguedà
(Berga). Creació d’una empresa “Pub
Musical” ODIN, S.L., de David Par-
cerisas Gámez i Jordi Pujolà Ros. Es-
cola Pia (Granollers). Contaminació
acústica a Solsona, de Gerard Barniol
Coll. IES Francesc Ribalta (Solsona).
Les diferents cares d’ETA, de Jordi Vila
Pairó. IES La Garrotxa (Olot).

Modalitat d’Humanitats: 4 primers
premis ex-aequo: Narcisa Freixas
(1859-1926). Biografia crítica, de
Marta García Molsos. IES Manuel
Blancafort (La Garriga). Aproximació
a Oriflama (1967-1973). Una revista
catalana sota el franquisme, de Núria
Codina Solà. Col·legi Sant Miquel
dels Sants (Vic). L’argot del pagès, de
Marc Garriga Solanas. IES Montso-
riu (Arbúcies). El fenomen Harry Pot-
ter, de Belem Barnaus Méndez. IES
Quercus (Sant Joan de Vilatorrada).

Modalitat de Tecnologia. Primer
premi: Qualitat del riu Ter, de Valentí
Vildaña Tubau. IES Antoni Pous i
Argila (Manlleu). Segon premi: Cèl-
lula de fabricació flexible: classificado-
ra de peces, de Xavier Sala i Pol Mo-
rral. IES El Pedró (L’Escala).

Professores de la FCHTD al 
Seminar on Gender and Language

Les Dres. Francesca Bartrina, Eva
Espasa i Pilar Godayol de la Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació van assistir al “First
International Seminar on Gender
and Language: The Gender of Trans-
lation / The Translation of Gender”
que es va celebrar a la Universitat de
València del 16 al 18 d’octubre. Hi
van presentar les següents comunica-
cions: Francesca Bartrina amb el títol
Engendered Stage: Gender, Theatre
and Translation; Eva Espasa amb
Translating Like a feminist; i Pilar Go-
dayol amb Frontera Spaces: Transla-
ting As/Like a Woman.

Jornada de Reflexió sobre la
Violència Domèstica

El 20 de setembre les professores de
la FCHTD Eva Espasa, Isabel Carri-
llo i Esther Fatsini varen presentar la
comunicació “Representació de la
violència de gènere als mitjans de co-
municació”; Pilar Godayol va pre-
sentar “La violència de gènere en el
discurs traductològic” i Francesca
Bartrina la comunicació “Represen-
tació de la violència de gènere a l’obra
de Caterina Albert/Víctor Català i
d’Aurora Bertrana” a la Jornada de
Reflexió sobre la Violència Domèsti-
ca celebrada al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.

Vic Summer Translation Program

En el marc del Vic Summer Transla-
tion Program d’enguany, han visitat
la Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació els profes-
sors Lawrence Venuti, de la Temple
University de Filadèlfia, que va im-
partir un curs de teoria i ètica de la
traducció, i Fritz Hensey, de la Uni-
versity of Texas, a Austin, que va pro-
nunciar una conferència sobre la in-
terpretació comunitària.

4ts Premis de Recerca de la Universitat de Vic 
per a estudiants de Batxillerat
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Campus Virtual

L’Àrea de Desenvolupament i Siste-
mes ha posat en funcionament el
Campus Virtual de la UVic per donar
suport als ensenyaments semipresen-
cials, tot i que hi tindrà accés tota la
comunitat universitària. El Campus
Virtual conté una eina per gestionar
el correu electrònic, a la qual podrà
accedir tothom qui tingui una bústia
de correu de la UVic.

Una altra eina del Campus són les
aules virtuals que els professors po-
dran utilitzar per comunicar-se amb
els estudiants i per distribuir-los la in-
formació de les seves assignatures. En
aquests moments hi ha creades les au-
les virtuals dels ensenyaments semi-
presencials que ofereix la Universitat,
però tots els professors de la UVic po-
den demanar que se’ls activi una aula
virtual per a la seva assignatura i grup.

L’adreça és http://campus.uvic.es.
Cal un codi d’usuari i una paraula clau. 

Inauguració del curs de la 
Llicenciatura de Publicitat i 

Relacions Públiques

El 30 de setembre es va fer la inau-
guració amb conferències d’Enric Pu-
jades, vicepresident de Bassat, Ogilvy
& Mather, que va parlar sobre “Les
actituds del professional de la publi-
citat” i d’Agustí de Uribe, president
d’ADECEC, associació d’empreses
de Relacions Públiques d’Espanya,
que va parlar de “Les actituds del pro-
fessional de les relacions públiques”.

La inauguració va incloure una visita
guiada per als estudiants de 1r curs,
per tal de que coneguessin millor la
Universitat. Després de la visita, a
l’Aula Magna es va fer la presentació
de la carrera i es va visionar un vídeo
amb l’opinió dels estudiants sobre la
carrera. L’activitat inaugural va ser or-
ganitzada pels estudiants Marta Bosch
i Esther Matamoros, i Paul Capriotti,
coordinador de la Llicenciatura.

Professors d’Escòcia i Dinamarca
visiten l’EUCS

La setmana del 9 a 12 de setembre va
visitar l’Escola Universitària de Cièn-
cies de la Salut el professor Patrick S.
McQuillan, del Department of Nur-
sing & Community Health de la
Glasgow Caledonian University, dins
del marc d’intercanvis de professors
Sòcrates, i va fer una conferència so-
bre el sistema de crèdits que impartei-
xen a Escòcia. Durant la seva estància
va visitar alguns centres sanitaris.

Del 20 al 31 d’octubre també va visi-
tar la UVic el professor de Fisioteràpia
Peder Berg de l’Skolen Odense (Di-
namarca). El professor Berg va com-
partir aula amb alguns els professors
de 2n i 3r de Fisioteràpia, va visitar
centres hospitalaris i de fisioteràpia de
Catalunya. Durant la visita es va tre-
ballar la possibilitat de realitzar inter-
canvis d’estudiants de Fisioteràpia de
Vic  i d’Odense en el marc d’Erasmus.
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Caixa de Manlleu confecciona el
carnet d’estudiant de la UVic

A partir d’aquest curs Caixa de Man-
lleu serà l’entitat responsable del car-
net d’estudiant de la UVic. 

Aquest carnet serveix per identificar
els estudiants i el personal docent i no
docent i ofereix serveis acadèmics i fi-
nancers com ara servei telefònic, que
possibilita la consulta de les qualifica-
cions acadèmiques per via telèfonica;
servei telemàtic, que possibilita la
consulta, a través del web de Caixa de
Manlleu, de les qualificacions acadè-
miques on-line; serveis a través dels
caixers automàtics de l’entitat, etc. El
carnet permet també gaudir de serveis
financers de Caixa de Manlleu a tra-
vés del servei telefònic i telemàtic, re-
latius a informació de saldos, ordres
de traspassos de comptes, transferèn-
cies. Els estudiants que disposin del
carnet de Caixa Catalunya podran
continuar gaudint dels mateixos
avantatges.

Joan-Isidre Badell a Brussel·les

El professor Badell, coordinador
dels estudis d’Informació i Docu-
mentació va ser convidat a la seu de la
Comissió Europea a Brussel·les del 24
al 26 de setembre. El programa va in-
cloure una sessió sobre la política
d’informació de la Unió Europea, les
bases de dades legislatives creades i
mantigundes per la Unió Europea, la
situació actual pel fa a la ampliació de
la Unió, projectes i accions dins dels
programes de la Direcció General
d’Educació i Cultura i una visita a la
biblioteca central de la Comissió.

Festa de la Cooperació a la UVic

El dijous 14 de novembre tindrà lloc
el concert de músics d’Osona dins de
la 1ª festa de la cooperació a la UVic.
La festa es va organitzar amb l’objec-
tiu de divulgar la cultura de la coope-
ració dins de la comunitat università-
ria, des de la Facultat d’Educació, en
col·laboració amb la Xarxa Osonenca
de Cooperació (XOC), estudiants,
professors, ONG, músics i empreses
amb la voluntat de destinar els guanys
a projectes de cooperació.

Amb els estudiants dels seminaris de
pràctiques a Guatemala i al Marroc i
altres col·laboradors, s’han organit-
zat, per al proper 14 de novembre, les
activitats:1a Trobada de colles castelle-
res universitàries. Parc dels Estudis, a
partir de les 2h. Hi participaran les
colles Emboirats de la UVic, Ganà-
pies de la UAB, Xoriguers de la UdG,
Marracos de la UdL i Arreplegats de
la Zona Universitària UB; i a la Torre
dels Frares, a partir de les 8 del vespre:
Músics d’Osona per la Cooperació.
Preu: 4 euros. Hi participaran desin-
teressadament els grups: Big Band de
Manlleu (jazz), Callejón Flamenco
(flamenc-fusió), Trecanet (tradicio-
nal), El Sindicat del Flabiol (folc uni-
versal), Doble Gota (roc), Inomazig
(bereber), Abadà Capoeira de Cata-
lunya (capoeira) i Fausto Gramola.

Els fons recollits es destinaran a
XOC i a 99,3% Educació i Coopera-
ció.

Carrer Verdaguer, 34, entresol 1a.
Tel. i Fax 93 883 35 48. 08500 Vic

Hores convingudes

Primera visita gratuïta

Descomptes amb el carnet de la UVic

El Punt Jove

A partir d’aquest número del
Campus us anirem oferint informa-
ció regular de les activitats i serveis
d’El Punt Jove –Punt d’Informació
Juvenil de l’Ajuntament de Vic–
que també disposa, ja des del curs
passat, d’un punt d’unformació ge-
neral de les seves activitats i serveis
a les oficines del Servei d’Estu-
diants i Esports de la Universitat de
Vic cada dijous d’11 a 12h matí. 

El PuntJove facilita informació i
orientació sobre: Societat: volunta-
riat, consum, salut, sexualitat... En-
senyament: cicles formatius, estudis
universitaris, formació no reglada...
Treball: a l’estranger, formació ocu-
pacional, autoocupació... Turisme
juvenil: països, allotjaments, trans-
ports, estades, ofertes, carnets inter-
nacionals –ISIC, Go 25, alberguis-
ta... Lleure i cultura: premis litera-
ris, concerts, programacions de tea-
tre i música... Cursos i cursets de
temàtica diversa –informàtica, idio-
mes, formació física, activitats artís-
tiques... 

També podeu posar-vos en con-
tacte amb el PuntJove a la Casa
Cortada, carrer de la Ciutat, 4, Vic,
a través del telèfon: 93 889 17 67,
del correu electrònic: 
puntjove@ajvic.es, 
i del web: www.ajvic.es/ puntjove. 

L’horari d’atenció és, de dilluns a
divendres, de 4 a 8h de la tarda.
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Novetat de la Biblioteca

La Biblioteca ha renovat el conveni
de col·laboració amb el Consorci de
Biblioteques Universitàries de Cata-
lunya gràcies al qual la UVic té accés a
la majoria de bases de dades de la Bi-
blioteca Digital de Catalunya. S’han
afegit dues bases de dades a la llista:
FSTA –Food Science and Technology
Abstracts–, una base bibliogràfica so-
bre ciència i tecnologia dels aliments,
nutrició i temes relacionats que indexa
més de 1.800 revistes especialitzades i
altres tipus de documents (patents, le-
gislació, conferències, etc.) des de
1969 fins a l’actualitat, i Zentralblatt
MATH, una base bibliogràfica sobre
matemàtica i informàtica que indexa
més de 2.300 revistes especialitzades,
conferències, documents de treball,
etc. des de 1931 fins a l’actualitat. Les
trobareu a la pàgina web de la bibliote-
ca, a l’apartat Bases de Dades. 

La professora Ester Vinyeta i
l’exestudiant Iolanda Simó a la

Szent István University

Del 21 al 25 de setembre la professora
Ester Vinyeta del Departament d’In-
dústries Agràries i Alimentàries de
l’EPS va fer una visita a la Szent István
University de Gödöllö (Hongria) en el
marc del programa Sòcrates. Durant
aquesta visita, a més de realitzar les ac-
tivitats acadèmiques, va assistir a la
conferència “Avaluació agroambiental
del territori català utilitzant eines de
GIS” de l’exalumna d’E.T. Agrícola Io-
landa Simó, que va realitzar aquest tre-
ball durant l’estada Erasmus a Gödöllö
el primer semestre del curs passat i que
el mes de març va presentar a la UVic  i
que va ser avaluat Excel·lent. 

El motiu de tornar a presentar el tre-
ball a Gödöllö va ser agrair a la univer-
sitat receptora les atencions que tin-
gueren envers l’estudiant de la UVic.

Solidaritat i col·laboració amb
Nicaragua

La UVic va signar un conveni de
col·laboració amb la Universitat Na-
cional Autònoma de Nicaragua per tal
de portar a terme projectes de desen-
volupament de la docència, la investi-
gació científica i de transferècnia de
coneixements gràcies al qual els alum-
nes d’Infermeria de l’Escola Univer-
sitària de Ciències de la Salut podran
realitzar una part de les seves pràcti-
ques acadèmiques en els centres assis-
tencials de Somoto. 

L’EUCS ha signat un conveni amb
l’Associació Somoto-Vic, pel qual l’As-
sociació es farà càrrec d’allotjar els estu-
diants amb famílies nicaragüenques i els
proporcionarà un espai d’aules a les ins-
tal·lacions d’ASSOMVIC. L’Escola de
Mestres, també està en contacte amb
aquesta associació per dur estudiants de
Magisteri a fer pràctiques a Somoto.

www.caixacatalunya.es

Per beneficiar-te dels avantatges que t’ofereix Caixa Catalunya n’hi ha prou amb portar a
sobre una targeta. Perquè si és un Carnet UV com el que tu tens i està vinculat a una Llibreta
Jove Total, podràs aconseguir:

- Descomptes en viatges, espectacles, museus…
- Les superofertes de les Promocions Totals.
- Préstecs personals a un interès preferencial sense comissió.
- Internet i correu electrònic gratuïts.
- Accés al Servei Caixa Catalunya On-Line de franc.
- I Garantia de Compra Segura per Internet.

A més, recorda que el Carnet UV et permet consultar les teves notes des dels caixers
automàtics de Caixa Catalunya.

Si encara no has vinculat el teu carnet a una Llibreta Jove Total, fes-ho ara.
Només cal que passis per qualsevol de les nostres oficines o truquis a Línia Total i diguis
que ho vols fer.

902 43 88 44

NO CAL ANAR TAN CARREGAT
PER GAUDIR DE MOLTS AVANTATGES
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Bernard Aucoutourier a la UVic

El dia 7 de novembre, a les 6 de la
tarda, se celebrarà l’acte de cloenda
del Màster de Psicomotricitat, amb la
conferència oberta “L’aplicació te-
rapèutica de la psicomotricitat”, del
psicomotricista Bernard Aucoutou-
rier, president de l’Associació Inter-
nacional de Formadors en Psicomo-
tricitat. El Màster ha estat organitzat
per la UVic i l’Associació per a l’Ex-
pressió i la Comunicació i dirigit pels
professors Núria Franc, Josep Roca i
Kati Homar, i hi han participat vint-
i-quatre estudiants.

Mostra de Teatre Universitari de
l’Eix Transversal

El 23 i 24 d’octubre va tenir lloc a
Vic la Mostra de Teatre Universitari
de l’Eix Transversal amb la presenta-
ció de tres peces teatrals interpretades
pels grups de tealtre de les universi-
tats de Girona, Lleida i Vic

L’Aula de Teatre de la Universitat de
Lleida va presentar Durruti, la memò-
ria perduda de l’anarquia, una biogra-
fia humana de Durruti dirigida per
Ferran Faré. L’Aula de Teatre de la
Universitat de Girona va presentar El
públic, una creació col·lectiva dirigida
per Mercè Mas. Finalment, l’Aula de
Teatre de la UVic va presentar l’obra
Cròniques de dies sencers, de nits sence-
res, de Xavier Durringer, amb direc-
ció de Ramon Vilardell i Dolors Ru-
siñol. Totes les representacions varen
tenir lloc a l’auditori de la Fundació
”la Caixa” de Vic. La Mostra se cele-
bra cada curs en una de les tres uni-
versitats de l’Eix

J. Solé i V. Zaiats a Grenoble 

En el marc de relacions entre el
Grup de Processament de Senyal de
l’Escola Politècnica Superior i el
Groupe Non Linéaire de Grenoble,
durant el mes de setembre el profes-
sor Jordi Solé va fer una estada com a
professor convidat al Laboratoire des
Imatges et des Signaux (LIS) de l’Ins-
titut National Polytechnique de Gre-
noble (INPG). Part d’aquesta visita
ha estat dedicada, conjuntament amb
el professor Vladimir Zaiats, a la rea-
lització d’un programa de recerca so-
bre separació de fonts amb el profes-
sors Christian Jutten (LIS) i Antoine
Dinh-Tuan Pham (director de recer-
ca del CNRS) dintre del marc d’una
Acció Integrada subvencionada pel
DURSI. Al laboratori del LIS, hi està
fent el seu treball final de carrera l’es-
tudiant d’E.T. de Telecomunicacions
Xavier Teixidó, sobre separació de
fonts. 

Rebuda als estudiants Erasmus 

Aquest primer semestre han arribat
18 estudiants de la Facultat d’Empre-
sa i Comunicació: 7 de França, 6
d’Holanda, 2 d’Anglaterra, 2 de Por-
tugal i 1 d’Alemania. 7 d’aquests es-
tudiants formen part del programa
DEGI. A la Facultat de Ciències Hu-
manes, Traducció i Documentació hi
han arribat 4 estudiants, 3 d’Anglate-
rra i 1 de Polònia. Els estudiants va-
ren ser rebuts pel rector i la directora
de l’Oficina de Relacions Internacio-
nals de la Universitat de Vic.

2a edició del Màster en Gestió i
Tecnologia del Medi Ambient

El 29 d’octubre s’inicia el segon curs
de postgrau del Màster en Gestió i
Tecnologia del Medi Ambient, que
tracta d’Enginyeria Ambiental i fa re-
ferència als aspectes tecnològics cor-
rectors de la contaminació, ja sigui
per minimitzar-la o per pal·liar-ne els
efectes. L’organitza l’Escola Politècni-
ca Superior amb la col·laboració del
SART-Medi Ambient. Hi participen
com a coordinadors els professors
Manel Vilar, Xavier Serra, Enric Vi-
lalta i Consol Blanch.

Albert Om va emetre L’hora del
pati des de la Universitat de Vic

El divendres 11 d’octubre, de 9 a 12
del matí, el periodista Albert Om va
emetre L’hora del pati en directe des
de l’Aula Magna de la UVic.

L’emissió d’aquest programa estrella
de RAC-1 es va fer a la UVic amb
motiu de l’inici de les activitats de la
carrera de Periodisme i era obert a la
participació de tots els estudiants de
la Universitat i al públic en general. 

A més dels col·laboradors habituals
del programa, com l’escriptor man-
lleuenc Jordi Puntí, va tenir-hi convi-
dats Àlex Crivillé, que va fer les delí-
cies de moltes estudiants, Pep Sala,
que va cantar en directe, Miqui Puig,
que va fer l’elogi de l’eslògan de la
UVic “A Oxford també hi ha boira”, i
Vicenç Cartanyà, que va trobar que
la plaça de Vic era petita comparada
amb la de Balaguer, el seu poble.

V. Zaiats, C.  Jutten, J. Soler i Antoine D.-T. Pham
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EEll  ddiiaa  3300  dd’’ooccttuubbrree  eell  CCllaauussttrree  ddee

llaa  UUnniivveerrssiittaatt  eelleeggiirràà  ppeerr  pprriimmeerraa  vvee--
ggaaddaa  eellss  ttrreess  mmeemmbbrreess  qquuee  rreepprree--
sseenntteenn  llaa  ccoommuunniittaatt  uunniivveerrssiittààrriiaa  aall
PPaattrroonnaatt  ddee  llaa  FFUUBB  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eellss
sseeuuss  EEssttaattuuttss  ii  lleess  NNoorrmmeess  dd’’OOrrggaa--
nniittzzaacciióó  ii  FFuunncciioonnaammeenntt  ddee  llaa  UUVViicc..  
EEll  PPaattrroonnaatt  ééss  ll’’òòrrggaann  ddee  ggoovveerrnn  ddee

llaa  FFuunnddaacciióó  UUnniivveerrssiittààrriiaa  BBaallmmeess,,
eennttiittaatt  ttiittuullaarr  ddee  llaa  UUVViicc,,  ii  ttéé,,  eennttrree
aallttrreess,,  lleess  ffaaccuullttaattss  ddee  nnoommeennaarr  eell
rreeccttoorr  ii,,  aa  pprrooppoossttaa  dd’’aaqquueesstt,,  eellss  vvii--
cceerreeccttoorrss,,  eell  sseeccrreettaarrii  ggeenneerraall,,  eellss
ddeeggaannss  ii  ddiirreeccttoorrss  ddee  cceennttrreess  ii  eellss
ddiirreeccttoorrss  ddeellss  iinnssttiittuuttss  ii  eellss  cceennttrreess

dd’’iinnvveessttiiggaacciióó;;  ddee  nnoommeennaarr  eell  ggee--
rreenntt  hhaavveenntt  eessccoollttaatt  eell  ppaarreerr  ddeell
rreeccttoorr,,  ii  dd’’aapprroovvaarr  llaa  ccrreeaacciióó,,  mmooddiiffii--
ccaacciióó,,  ffuussiióó  oo  ssuupprreessssiióó  ddeellss  oorrggaa--
nniissmmeess  ii  sseerrvveeiiss  ii  llaa  iimmppllaannttaacciióó  oo
ssuupprreessssiióó  dd’’eennsseennyyaammeennttss..  
EEll  CCllaauussttrree  dd’’UUnniivveerrssiittaatt  ééss  ll’’òòrrggaann

ddee  ddeebbaatt  ii  ppaarrttiicciippaacciióó  ssoobbrree  lleess  llíí--
nniieess  ggeenneerraallss  dd’’aaccttuuaacciióó  aaccaaddèèmmiiccaa
ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt..  PPrreessiiddiitt  ppeell  rreeccttoorr,,
ttéé  ccoomm  aa  oobbjjeeccttiiuu  pprriinncciippaall  aasssseegguu--
rraarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  ii  llaa  iimmpplliiccaacciióó  ddeell
ccoonnjjuunntt  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  UUnniivveerrssii--
ttaatt  eenn  eell  sseeuu  pprrooccééss  ddee  ddeesseennvvoolluu--
ppaammeenntt..  

SSóónn  mmeemmbbrreess  ddeell  CCllaauussttrree  dd’’UUnnii--
vveerrssiittaatt::  eell  ppeerrssoonnaall  aaccaaddèèmmiicc  eenn  ssii--
ttuuaacciióó  ddee  ddeeddiiccaacciióó  ttoottaall  aa  llaa  UUnniivveerr--
ssiittaatt  aammbb  uunnaa  aannttiigguuiittaatt  mmíínniimmaa  ddee
ttrreess  aannyyss;;  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  sseerrvveeiiss
qquuee,,  aammbb  uunnaa  ssiittuuaacciióó  ddee  ddeeddiiccaacciióó
ttoottaall  ii  aammbb  uunn  mmíínniimm  ddee  ttrreess  aannyyss
dd’’aannttiigguuiittaatt,,  oosstteennttii  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddee
ccaapp  ssuuppeerriioorr  ––eellss  sseerrvveeiiss  qquuee  nnoo
ccoommpplleeiixxiinn  aaqquueesstteess  ccoonnddiicciioonnss  eellee--
ggeeiixxeenn  eell  sseeuu  rreepprreesseennttaanntt––;;  eellss
mmeemmbbrreess  ddeell  CCoonnsseellll  ddee  DDiirreecccciióó  ddee
llaa  UUnniivveerrssiittaatt;;  uunn  mmààxxiimm  ddee  ddeeuu  eess--
ttuuddiiaannttss,,  ii  eellss  ddiirreeccttoorrss  dd’’EEuummoo  EEddii--
ttoorriiaall  ii  dd’’EEuummooggrrààffiicc..

EEll  CCllaauussttrree  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  eelleeggeeiixx  eellss  sseeuuss  rreepprreesseennttaannttss  
aall  PPaattrroonnaatt  ddee  llaa  FFUUBB
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des. Però també evidencia que encara
s’ha d’avançar molt per concretar un
autèntic currículum intercultural i per
millorar el contacte entre els col·lec-
tius magribí i l’autòcton fora de l’es-
cola.

Aquest llibre es presentarà el dia 13
de novembre a l’Ajuntament de Vic.

Història, gènere i cartes de 
Pompeu Fabra, novetats d’Eumo

Entre Roma i el Renaixement, de Jo-
sep M. Salrach, i Barcelona: identitat
i memòria, de Stéphane Michonneau
són dos nous títols d’assaig publicats
per Eumo a la col·lecció “Referències”.

El llibre de Salrach, de to divulga-
tiu, proposa un recorregut per la
història medieval d’Occident. Cada
capítol es clou amb una bibliografia
que complementa els temes tractats.

Michonneau analitza les polítiques
simbòliques de Barcelona entre 1860
i 1930, que van forjar unes referèn-
cies comunes del passat català. El seu
estudi va rebre el premi Ciutat de
Barcelona Duran i Sanpere 1999.

Gèneres i identitats sexuals, de Glo-
ver i Kaplan, analitza el discurs social

sobre la identificació sexual i s’inclou
a la col·lecció “Capsa de Pandora”,
impulsada pel CEID i Eumo.

Fabra abans de Fabra, a cura de Lluís
Marquet, aplega 76 cartes de Fabra a
l’editor Casas Carbó. S’hi endevinen
solucions ortogràfiques que seran
incloses a les Normes de 1913, altres
davant les quals Fabra vacil·la o que
rebutja i d’altres que, tot i ser pro-
posades, en foren excloses.

El dia 12 de novembre es presenta
aquest llibre a l’Ateneu Barcelonès.

Eumo convida dos novel·listes 
a la Setmana de la Ciència

Víctor Rotger, matemàtic i autor de
la novel·la L’encàrrec del vell Hayyam,
i Francesc Murgadas, biòleg  i autor
de Hello Dolly!, parlaran de ciència i
literatura juvenil el dia 11 de novem-
bre dins la Setmana de la Ciència de
la Universitat de Vic.

L’encàrrec del vell Hayyam i Hello
Dolly! són els últims títols del “Projecte
Solaris” d’Eumo, una col·lecció de nar-
rativa per a joves, dirigida per Miquel
Tuneu i Pere Roig, que vol contribuir a
la divulgació científica.

L’edició crítica de L’Atlàntida es
presenta al Col·loqui Verdaguer

Després que a la primavera sortís
Pàtria, a cura de Ramon Pinyol, Eu-
mo i la Societat Verdaguer publiquen
ara un nou volum de l’obra completa
del poeta: L’Atlàntida, a cura del pro-
fessor Pere Farrés.

El dia 8 de novembre es presenta,
dins el V Col·loqui sobre Verdaguer,
aquesta edició crítica del poema èpic
verdaguerià per excel·lència.

Eumo publica un estudi sobre la
fusió escolar de Vic

Magribins a les aules, dels professors
de la Universitat de Vic Jaume Carbo-
nell, Núria Simó i Antoni Tort, ana-
litza la fusió de quatre escoles públi-
ques de Vic en dues l’any 1997 arran
de l’intens flux migratori provinent,
sobretot, del Magrib, i es basa en l’in-
forme realitzat pel Grup de Recerca
Educativa de la UVic.

L’estudi conclou amb una valoració
positiva del procés per part de tots els
agents implicats, a pesar de les reticèn-
cies inicials i actituds xenòfobes aïlla-


