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5è Col·loqui Verdaguer

Coincidint amb el centenari de la
mort de Verdaguer es va celebrar a Vic
i a Folgueroles, del 6 al 9 de novem-
bre, el cinquè Col·loqui Verdaguer, ti-
tulat “Verdaguer i el segle”, el més im-
portant dels celebrats fins ara tant per
la quantitat com per la qualitat dels
treballs que s’hi varen presentar. 

Aquest Col·loqui, organitzat per la
Societat Verdaguer i la Universitat de
Vic es va inaugurar oficialment el dia
6 al Palau de la Generalitat amb la
presència de Jordi Pujol i es va clausu-
rar el dia 9 a la Sala de la Columna de
l’Ajuntament de Vic. Hi van partici-
par un centenar de persones provi-
nents de tot Catalunya, Mallorca, An-
dorra, Polònia i Txèquia i es van dur a
terme 45 intervencions d’estudiosos
entre conferències, ponències i comu-
nicacions. Es va parlar de tota l’obra
de Verdaguer, es van fer noves aporta-
cions a la biografia verdagueriana, es
va tractar la valoració i la recepció que

ha tingut la seva obra al llarg del segle
XX i es va analitzar la influència que va
tenir en les arts, des de la pintura a la
música.

El professor de la UVic Ronald Pup-
po va presentar-hi la seva traducció a
l’anglès del llibre Canigó, una de les
grans obres de Verdaguer que encara
no hi era traduïda i per a la qual es
busca editor. El Dr. Pere Farrés va
presentar-hi l’edició crítica de l’Atlàn-
tida, publicada per Eumo Editorial
dins de la col·lecció de l’Obra Crítica
Completa de Verdaguer, i el professor
Pere Tió va presentar-hi la relació de
Verdaguer amb l’astronomia amb mo-
tiu del descobriment d’un nou aste-
roide que du el nom de Verdaguer.

Les actes d’aquest Col·loqui, com ja
s’ha fet amb els anteriors, es publica-
ran dins l’Anuari Verdaguer (Eumo
Editorial), plataforma de difusió de la
Societat Verdaguer i revista especialit-
zada en la literatura vuitcentista.

La volta al món amb veler

La UVic és una de les entitats que es-
ponsoritza l’expedició Ursel de circum-
navegació del globus terraqüi, que duen
a terme des del juliol passat els exestu-
diants de la UVic Eduard Fabregó i
Montse Vilaregut, tots dos amb molta
experiència en el món alpinístic i aven-
turer. El Servei d’Audiovisuals coordina
els temes d’imatge, proporciona el ma-
terial de captació i crea un arxiu audio-
visual. Un dels objectius de la col·labo-
ració és la creació de vídeos didàctics
que expliquin l’experiència viscuda.

L’Àrea d’Informàtica del SART, tam-
bé hi col·labora proporcionant el ser-
vei tècnic necessari per al manteni-
ment d’una web per fer el seguiment i
la difusió de l’expedició.

A la web www.ursel.info, trobareu
tant la presentació del projecte i els
espònsors, com les dades actualitzades
de com va la travessa. Des de la web hi
ha la possibilitat de subscriure’s per re-
bre informació periòdica, o de posar-
se en contacte amb els expedicionaris.

El professor Francesc Codina va presentar la ponència Verdaguer, de fadrí de muntanya a mitifica-
dor de Barcelona. A la foto amb Manuel Jorba, presentador.
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Setmana de la Ciència-2002 

Del 7 al 19 de novembre es van dur
a terme a la UVic les activitats de la
Setmana de la Ciència amb molt bona
acceptació; hi van assistir 1.056 alum-
nes i 79 professors. Els centres, per
comarques, foren: Osona (16), Ber-
gadà (1) i Vallés Oriental (1). 

És de destacar la presentació de Tre-
balls de Recerca 2001-02, “Qualitat
de les aigües del Riu Ter” a càrrec de
Valentí Vidaña de l’IES Antoni Pous
de Manlleu i “Estudi de la Ictiofauna
de la cala Giverola-Costa Brava” a
càrrec de Marta Trulls del Col·legi
Escorial de Vic. L’exemple de l’estudi
rigorós, de l’esforç i del treball conti-
nuat fet pels joves investigadors va ser
molt encoratjador pels companys de
Batxillerat de l’auditori.

Conferències del professor 
Ricard Torrents

El professor Ricard Torrents, rector
estat de la UVic, ha exercit durant
aquest trimestre com a professor con-
vidat a diverses universitats alema-
nyes. A destacar les conferències que
ha dictat a la de Tubinga: “Sobre la
possibilitat/impossibilitat de la tra-
ducció”, el 30 d'octubre; a la de Heil-
delberg: “Cent anys de recepció de
Verdaguer. Una metàfora de la Cata-
lunya del segle XIX”, el 13 de novem-
bre, i a la Lliure de Berlín: “La forma-
ció d’una nació en un poema èpic del
segle XIX: Canigó de Jacint Verda-
guer”, el 18 de novembre.

Professors de la UVic 
al Col·loqui Dumas-Hugo

La Universitat de Lleida va acollir, en-
tre el 5 i el 7 de novembre, un Col·lo-
qui Internacional sobre Alexandre
Dumas i Victor Hugo al qual hi van
anar convidats tres professors de la
Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació. La Dra.
Lluïsa Cotoner hi va presentar una
ponència sobre La presencia de A. Du-
mas y V. Hugo en la Biblioteca “Arte y
Letras”, i els Drs. Ramon Pinyol i
Manuel Llanas una altra de conjunta
sobre “La recepció de Victor Hugo en
la literatura catalana fins a 1939: con-
tribució al seu estudi”.

Aquestes aportacions se situen dins
l’àrea temàtica del Grup de Recerca
sobre “Editorials, traduccions i tra-
ductors a la Catalunya contemporà-
nia” i es publicaran a les actes de l’es-
mentat Col·loqui.

Premis als millors alumnes 
de Telecomunicacions

El dijous 7 de novembre, organitzat
pel Departament d’Electrònica i Tele-
comunicacions de la UVic i el
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
de Telecomunicació, va tenir lloc a
l’Aula Magna del Campus Torre dels
Frares el lliurament de premis als mi-
llors alumnes de Telecomunicacions
de la UVic dels cursos 2000-01 i
2001-02. Els premiats foren, respecti-
vament, Albert Ausiró i Mora i Joan
Crosas i Carbó. Per part del Col·legi
hi assistiren José Antonio García
Martínez, secretari general, Mar Her-
nando, secretària general de la delega-
ció de Barcelona i Joaquim Fita i Ale-
gre, vocal.

Després de l’acte de lliurament de
premis va tenir lloc una xerrada sobre
el Col·legi Oficial d’Enginyers Tèc-
nics de Telecomunicació amb una
descripció del Col·legi, els serveis
col·legials per a estudiants i titulats i
les seves competències i atribucions.

Francesca Bartrina pronuncia
dues conferències a la Universitat

de Harvard

La Dra. Francesca Bartrina, profes-
sora de la Facultat de Ciències Huma-
nes, Traducció i Documentació, va ser
a Harvard (EUA) del 25 al 29 de no-
vembre per impartir les conferències
“Caterina Albert/Víctor Català en el
marc de la literatura hispànica” i “So-
litud: la revisió d’un clàssic català”. Les
conferències varen tenir lloc a la Fa-
cultat de Llengües Romàniques
d’aquesta pretigiosa universitat. La
Dra. Francesca Bartrina dirigeix la
col·lecció ‘Caixa de Pandora’ d’Eumo
Editorial, on ha publicat el llibre Ca-
terina Albert/Víctor Català: la volup-
tuositat de l’escriptura i coordina un
grup de recerca sobre Violència de Gè-
nere a la UVic.

La professora Tere Serra a la
Ohio State University

Durant el curs 2002-03, la professo-
ra Tere Serra, del Departament dcE-
conomia de la FEC, treballarà com a
Research Associate del Programa An-
dersons a l’Agricultural, Environmen-
tal and Development Economics De-
partment de la Ohio State University.

El Programa Andersons, creat a
mitjans dels anys 80, centra les seves
activitats en la millora de la com-
prensió del comportament dels mer-
cats agraris internacionals, el comerç
internacional agrari, els preus, la de-
manda agrària i la política agrària.
Actualment el profesor Barry K. Go-
odwin, coautor d’alguns treballs pre-
sentats per Tere Serra, ocupa la càte-
dra Andersons.
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La Universitat de Vic, amb la intenció
de promoure la incorporació dels estu-
diants de Batxillerat a la formació su-
perior, i amb el convenciment que
aquesta formació ha de combinar ade-
quadament docència i recerca, con-
voca els cinquens premis d’investiga-
ció amb les bases següents:

1. Poden participar-hi els alumnes
dels centres de Batxillerat d’Andorra i
les Illes Balears, i de les comarques de
l’Alt Empordà, l’Alt Urgell, l’Anoia, el
Bages, el Baix Empordà, el Berguedà,
la Cerdanya, la Garrotxa, Osona, el
Pla de l’Estany, el Ripollès, la Selva, el
Solsonès i el Vallès Oriental.

2. Les obres que es presentin a con-
curs han de ser fruit del treball de re-
cerca individual o col·lectiva, tutelada,
que els estudiants de Batxillerat duen a
terme com a part del seu currículum.

3. El format, el suport i l’extensió
dels treballs és lliure. Han d’anar, però,
acompanyats d’una síntesi d’un mà-
xim de dos folis, mecanografiats a do-
ble espai, per quintuplicat, on constin
l’objectiu, la metodologia, els resultats
i les conclusions de la recerca.

4. Els treballs han d’optar a un
d’aquests premis: 

Premi Narcís Feliu de la Penya, do-
tat amb 1.000 euros, als millors tre-
balls en l’àmbit de les Ciències Socials

i Humanitats: geografia, economia,
història, empresa, filosofia, mitologia,
idiomes, traducció, educació…

Premi Abraham Cresques, dotat
amb 1.000 euros, als millors treballs
en l’àmbit de les Ciències exactes, físi-
ques, químiques, aplicades, experi-
mentals, de la salut o tecnològiques.

Premi Ferran Sors, dotat amb 1.000
euros, als millors treballs en l’àmbit de
les arts: literatura, teatre, música, cine-
ma, escultura, pintura o arquitectura. 

5. Els treballs els presentaran els cen-
tres d’ensenyament, amb un màxim
d’un per modalitat. Ni en els treballs ni
en les síntesis ha de constar-hi el nom
de l’autor ni el del tutor. Els treballs
aniran acompanyats d’una carta, sig-
nada pel director del centre o pel cap
d’estudis, certificant que els treballs
han estat escollits entre tots els que els
alumnes del centre han presentat, in-
dicant a quin premi volen optar. Ani-
ran acompanyats també d’una plica
tancada; en el sobre hi constaran els tí-
tols dels treballs, i a l’interior hi cons-
taran els títols dels treballs i els noms
dels autors i dels tutors corresponents.

6. Els destinataris dels premis en
metàl·lic seran els estudiants. En el cas
que es premiï algun treball col·lectiu,
el valor del premi es repartirà a parts
iguals entre els components de l’equip.

7. El jurat del Premi Narcís Feliu de
la Penya serà presidit pel professor
Víctor Obiols i els seus membres se-
ran professors de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació, de la Facultat
d’Educació, i de la Facultat de Cièn-
cies Humanes, Traducció i Documen-
tació de la Universitat de Vic. El jurat
del Premi Abraham Cresques serà pre-
sidit per la professora M. Dolors An-
ton i els seus membres seran profes-
sors de l’Escola Politècnica i de
l’Escola de Ciències de la Salut de la
Universitat de Vic. El jurat del Premi
Ferran Sors serà presidit pel professor
Sebastià Riera i els membres seran
professors de la Facultat de l’Educació,
i si s’escau, altres experts en els àmbits
propis dels treballs. El coordinador
dels diferents jurats serà el professor
Enric Casulleras.

8. El termini màxim de presentació
serà el 10 d’abril de l’any 2003. Els
treballs s’han d’adreçar a la senyora
Eva Arau. 

9. El veredicte i l’acte de lliurament
de premis tindran lloc en un acte pú-
blic a la Universitat de Vic durant la
darrera quinzena de maig o la primera
de juny del 2003.

10. Els jurats es reserven el dret de
declarar desert algun premi, així com
el de subdividir l’import, sempre en
xifres múltiples de 100 euros, en cas
d’optar per premiar diversos treballs o
concedir ex aequos. Els centres amb
treballs guanyadors rebran un premi
equivalent al dels seus alumnes en lli-
bres a triar del catàleg d’Eumo Edito-
rial.

11. Els estudiants guardonats en el
Premi Abraham Cresques podran fer
una presentació pública del seu treball
en el marc de la Setmana de la Ciència
que es celebrarà a la Universitat de Vic
durant el mes de novembre de l’any
2003, a la qual seran convidats a assis-
tir-hi els estudiants de batxillerat de la
seva escola o institut. 

Bases dels 5ens Premis de Recerca per a estudiants de Batxillerat
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Conferències sobre Verdaguer

Amb motiu de l’Any Verdaguer la Fa-
cultat de Ciències Humanes Traduc-
ció i Documentació va organitzar, el
dijous 28 de novembre, dues con-
ferències i una lectura sobre Verdaguer
a càrrec dels professors Ronald Puppo,
Traducció a l’anglès de Canigó, Ramon
Pinyol, Verdaguer, traductor i traduït, i
Maica Bernal, Darrer text de Segimon
Serrallonga sobre Verdaguer. Paral·lela-
ment, la biblioteca va organitzar una
exposició al vestíbul de la Torre dels
Frares on s’exposava una mostra de les
obres traduïdes de Verdaguer, les tra-
duccions i pròlegs fets per Verdaguer,
les diverses edicions de l’Atlàntida,
una selecció d’edicions de luxe, les
obres editades per Eumo Editorial i
material curiós relacionat amb Verda-
guer. Aquesta mostra s’exposa fins a fi-
nal d’any al vestíbul de la Biblioteca.

Premi Universitat de Vic / Osona contra el Càncer

La Universitat de Vic i l’associació
Osona contra el Càncer, amb la inten-
ció de promoure la sensibilització dels
joves envers aquesta malaltia i de fo-
mentar les accions preventives de ris-
cos per la salut, convoquen els primers
Premis d’Investigació Osona contra el
Càncer, amb les bases següents:

1. Poden participar-hi tots els alum-
nes dels centres de batxillerat de la co-
marca d’Osona, en les mateixes condi-
cions que els Premis de Recerca per a
estudiants de Batxillerat, les bases dels
quals s’inclouen en aquest Campus.

2. Els treballs que optin a aquest pre-
mi no poden optar simultàniament a
cap altre dels convocats per la Univer-
sitat de Vic. El premi, dotat amb 600
euros, s’atorgarà al millor treball que
tingui per objecte l’estudi de la pre-

venció, les causes, la incidència, el
tractament, l’entorn del malalt o qual-
sevol altre element que faci referència
al càncer. 

3. El jurat serà presidit pel professor
Josep Santacreu, i estarà format per
professors de l’Escola de Ciències de
la Salut i per metges o responsables de
l’associació Osona contra el Càncer.

4. El jurat podrà declarar desert el
premi, o fraccionar-lo en cas d’optar
per premiar diversos treballs.

5. Els estudiants guardonats podran
fer una presentació pública del seu
treball en el marc de la Setmana de la
Ciència que es celebrarà a la Universi-
tat de Vic durant el mes de novembre
de l’any 2003, a la qual seran convi-
dats a assistir-hi els estudiants de bat-
xillerat de la seva escola o institut.
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Trobada Secundària-Universitat

El 20 de novembre va tenir lloc a la
UVic una trobada entre professors de
vuit centres de secundària i els de la
UVic Consol Blanc, Albert Baucells,
Enric Casulleras i Montse Simon,
per tal de coordinar actuacions sobre
els treballs de recerca d’estudiants de
batxillerat. Aquesta és una necessitat
que es va detectar durant la presenta-
ció de la Setmana de la Ciència 02 als
centres de secundària. 

Les coclusions de la reunió foren
que calia buscar convergències entre
temes de recerca similars de diferents
centres, constituir una comissió per a
buscar línies de treball possibles i, pel
que fa a treballs intercentres, poder
establir coincidències. L’elaboració
d’un llistat de línies de treball possi-
bles i l’intercanvi experiències amb la
UVic com a pont. L’elaboració d’una
base de dades amb la informació que
es té de les dues últimes edicions dels
Premis de Recerca de Batxillerat (a
disposició dels centres a través del ser-
vidor del SART). Es prengué també el
compromís d’elaborar la base de da-
des dels treballs de recerca –amb una
petita ressenya i la seva ubicació– a
partir d’aquest curs; l’organització
d’un curs per debatre els temes d’or-
ganització, metodologia i formació
especialitzada per al professorat, i la
possibilitat d’oferir un curs sobre Sis-
temes d’Informació Geogràfica per
part del professor Albert Baucells.
S’acordà també donar facilitat d’accés
als fons de la biblioteca de la UVic..

Conferència i exposició sobre 
Joan Miró

L’11 de novembre va tenir lloc a
l'Aula Magna de la Facultat d’Educa-
ció l’exposició i conferència “Cone-
guem Joan Miró”, a càrrec de l’equip
de mestres de l’Escola Bressol Xiroi,
de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona. L’exposició va ser oberta
fins al 15 de novembre.

16a Reunió de Biologia Molecular
de Plantes a la UVic

Els dies 14 i 15 de novembre la Uni-
versitat de Vic va acollir la 16a Reu-
nió de Biologia Molecular de Plantes
que organitza l’Institut de Biologia
Molecular i Desenvolupament del
CSIC, juntament amb el Laboratori
de Genoma i Desenvolupament de
Plantes de la Universitat de Perpinyà.

Foren unes jornades tècniques d’alt
nivell científic, en què els dos centres
de recerca posaren en comú els seus
darrers avenços en l’estudi de la bio-
logia molecular de plantes i sotmete-
ren a debat els resultats de les seves in-
vestigacions. Hi varen participar un
total de 65 experts entre científics, in-
vestigadors i estudiants de doctorat.

La reunió, que cada any l’organitza
un dels dos centres promotors, va te-
nir lloc per primer cop a la Universi-
tat de Vic. 

Biblioteconomia i Documentació a
Saragossa

Del 4 al 6 de novembre el professor
Joan-Isidre Badell va presentar als
VII Encuentros Internacionales de
Profesionales de la Información y la
Documentación que van tenir lloc a
Saragossa, la comunicació La semi-
presencialidad en Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de
Vic, en què exposava els resultats de
l’experiència en semipresencialitat de
la Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació. També va
impartir el taller Fomento de la lectura
y bibliotecas escolares.

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

Dra. Núria Jutglar i Viñas
ODONTÒLOGA–Col·legiat 2.683

Activitats de Nutrició i Dietètica 

Les professores Mercè Planas i Cleofé
Pérez-Portabella, de Nutrició Hu-
mana i Dietètica de la UVic han co-
ordinat l’edició del llibre Fisiopatolo-
gía aplicada la nutrición, publicat per
Ediciones Mayo.

En la mateixa especialitat, a finals
d’octubre va tenir lloc a Barcelona el
primer congrés de l’Associació Es-
panyola de Dietistes-Nutricionistes
Nous reptes en Nutrició aplicada en el
segle XXI. El paper del dietista-nutri-
cionista. Per part de la Universitat de
Vic hi assistiren la professora Carme
Vilà, una trentena d’estudiants i dos
exalumnes hi presentaren pòsters. Un
dels temes que va despertar més in-
terès va ser el creixement alarmant de
l’obesitat infantil. Al congrés hi assis-
tiren destacats especialistes en obesi-
tat com Javier Aranceta, de la Socie-
dad Española para el Estudio de la
Obesidad i Dominique-Adèle Cassu-
to, nutricionista i pediatra de l’hospi-
tal Hôtel Dieu de París.
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La investigació com a procés de
formació 

Els dies 14 i 15 de novembre van te-
nir lloc les 2es Jornades Università-
ries: La investigació com a procés de
formació, organitzades per la Facultat
d’Educació. El tema era “Pensar la in-
vestigació”.

La finalitat d’aquestes jornades és
oferir als estudiants universitaris un
espai de trobada per posar en comú
les seves experiències de recerca en
l’àmbit educatiu. Per això s’havia con-
vidat a participar-hi els estudiants de
Mestre, Pedagogia, Psicologia, Educa-
ció Social i de tots els estudis relacio-
nats en l’àmbit educatiu, de les uni-
versitats catalanes. Hi va haver 80
persones inscrites.

La conferència inaugural “La refle-
xió sobre la investigació”, va anar a
càrrec del professor Xavier Besalú, de
la Universitat de Girona.

Presentació del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials

El 27 de novembre va tenir lloc a l’edi-
fici Torre dels Frares una conferència
sobre el Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona (CETIB)
adreçada als alumnes d’Enginyeria
Tècnica Industrial, especialitat Elec-
trònica Industrial. Va consistir en una
descripció del Col·legi, dels serveis
col·legials, i de les competències i atri-
bucions que permeten estar col·legiat.
També es va presentar el Premi a la
Sostenibilitat per a treballs de final de
carrera d’aquesta temàtica. Intervin-
gueren Carolina Rius, relacions públi-
ques del Departament de Serveis
Col·legials del CETIB, Jordi Giné, en-
ginyer tècnic industrial en electricitat
del Departament de Secretaria Tècnica
del CETIB i Jordi Segalàs, professor
titular del Departament de Mecànica
de Fluids de la UPC.

Diplomes als estudiants del Degi

El 22 de novembre va tenir lloc a
l’Université de Valenciennes l’acte de
lliurament de diplomes del programa
DEGI. Hi varen assistir estudiants de
les tres últimes promocions i membres
de les universitats de la xarxa, de l’Uni-
versité de Valenciennes i autoritats
franceses. De la UVic varen rebre el di-
ploma els estudiants Josep M. Coma,
Lourdes Costa, Teresa Danés, Antoni
Domenèch, Raquel Gonzaga, Miquel
Munso, Meritxell Panadès, i Meritxell
Roca. La professora Noemí Morral va
fer lliurament del diploma a tots els es-
tudiants en representació de la Xarxa.

Les universitats de la xarxa són Va-
lenciennes (França), Luton (UK), Te-
esside (UK), do Minho (Portugal),
Hogeschool Rotterdam HES-ISER
(Holanda), Fachhochschule Bielefeld
(Alemanya), Züricher Fachhochschule
Winterthur (Suïssa), i UVic .
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Leonor Catera va parlar sobre
violència domèstica a la UVic

Amb motiu del dia internacional con-
tra la violència domèstica, el 25 de
novembre el Centre d'Estudis Inter-
disciplinaris de la Dona de la Univer-
sitat de Vic va convidar Leonor Can-
tera, professora de la Universitat
Autònoma de Barcelona i una de les
millors especialistes en aquest tema, a
impartir la conferència “La violència
domèstica” a l’Aula Magna de la Uni-
versitat de Vic.

Professors cubans a la UVic

El 8 de novembre, la professora Olga
Pérez, de la Universitat de l'Havana,
va impartir una conferència sobre “La
globalització financera: una visió crí-
tica” destinada als estudiants d'ADE i
d'Empresarials de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació, organitzada pel
Departament d'Economia. La profes-
sora Pérez té dipositada la tesi docto-
ral sobre aquest tema a la Universitat
de Barcelona.

Del 18 al 21 de novembre també va
visitar la Facultat d'Empresa i Comu-
nicació el Dr. Hector Ayala del Cen-
tre d'Estudis Turístics de la Universi-
tat de l'Havana. Durant la seva estada
a la Facultat va impartir les conferèn-
cies “Mercats emissors turístics” i “In-
serció de Cuba al Món”.

Jornades tècniques de l’aigua a
l’Escola Politècnica Superior

Organitzades pels departaments
d’Organització Industrial i d’Indus-
tries Agràries i Agroalimentaries se ce-
lebren dues jornades tècniques de l’ai-
gua: “Problemàtica, actuacions i
solucions en abocaments d’aigües re-
siduals”, que va tenir lloc el dimarts
19 de novembre a càrrec del Sr. Sergi
Martí de l’empresa Stenco, i “Gestió i
control de l’aigua a la indústria”, que
tindrà lloc el dimarts 17 de desembre
a càrrec del Sr. Andreu Pujadas, ver-
sarà sobre circuits de refrigeració, cir-
cuits d’humidificació, generadors de
vapor i gestió global de l’aigua com a
cost de producció.

Visita de mestres de Guatemala

La Facultat d’Educació en col·labora-
ció amb l’ONG 99,3% Educació i
Cooperació, ha organitzat a Vic, del
22 al 28 de novembre, la visita dels
mestres de Guatemala Armando Mal-
donado, de la Comunitat Victoria 20
de Enero i Faustino Mardoqueo Ajú,
de la Comunitat Maya 9 de Enero.
Durant la seva estada a Osona s’han
dut a terme activitats a la Universitat
i en diverses escoles i instituts de la
comarca amb la finalitat de fomentar
l’intercanvi educatiu entre Catalunya
i Guatemala. Els mestres han visitat
els centres per conèixer-ne l’organit-
zació, metodologies i activitat docent,
i per explicar com és el seu país, la
seva història i la situació actual des-
prés de signar els Acords de Pau a fi-
nals de 1996. Han impartit les con-
ferències “L’educació a Guatemala” i
“Guatemala: el llarg camí de la pau”.
També han participat en el Seminari
de Cooperació amb Centreamèrica
dirigit a 15 estudiants de la Facultat
d’Educació de mestre/a, d’educació
social i de psicopedagogia que viatja-
ran a Guatemala durant els mesos de
gener-febrer de 2003 per fer-hi les
pràctiques. 

El Punt Jove Informa

El PuntJove –Servei d’Informació
Juvenil de l’Ajuntament de Vic–
ofereix durant el primer trimestre
de 2003 i en col·laboració amb
l’Escola d’Educadors d’Osona, els
següents cursos: 

Formació Intercultural per a Edu-
cadors/es, a càrrec de Sow Passane,
membre del Grup d’Estudis i de
Reflexió sobre Àfrica. El curs s’im-
partirà els dilluns i dimecres, des
del 17 de febrer fins el 5 de març,
amb un total de 18 hores. L’horari
és al vespre, de les 19 a les 22 h. Els
objectius són: proporcionar una
base formativa sobre la immigració
i la interculturalitat; oferir eines de
tractament de la diversitat i la me-
diació.

Salut per a educadors/es d’adoles-
cents i joves, que es farà els dilluns i
dimecres, des del 10 fins el 31,
amb una durada total de 21 hores.
L’horari també és al vespre, de 19 a
22 hores. L’objectiu d’aquest curs
és proporcionar coneixements i
eines metodològiques per fer ac-
cessible la informació referent a te-
mes de salut (sexualitat, anorèxia i
bulímia, drogues, malalties de
transmissió sexual –MTS–...) que
afecten especialment a joves i ado-
lescents. 

Aquests dos cursos s’adrecen a to-
tes aquelles persones interessades
en l’àmbit educatiu. El preu de
cada curs és de 30 euros i els titu-
lars del Carnet PuntJove gaudeixen
d’un descompte de 5 euros.

Informació i inscripcions a:

Escola d’Educadors d’Osona 
Pl. Miquel de Clariana, 3. Vic. 
De dilluns a divendres, de 9 a
14,30 h. Tel. 93 889 34 76.

PuntJove
C/ de la Ciutat, 4. Vic.
De dilluns a divendres, de 16 a 20h.
Tel. 93 889 17 67. Pots trobar una
informadora del Punt Jove cada di-
jous, d’11 a 12 hores, al Servei
d’Estudiants de la UVic.
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El dia 30 d’octubre va tenir lloc
per primera vegada el procés
d’elecció dels tres representants
de la comunitat universitària de la
Universitat de Vic al Patronat de
la Fundació Universitària Balmes.
Cadascun dels claustrals va poder
escollir tres noms dels nou que
es presentaven com a candidats a
patrons. 
Els candidats elegits varen ser

Francesc Codina, professor de la
Facultat d’Educació; Enric Casu-

lleras, doctor en Economia Políti-
ca i professor de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació i Anna An-
dreu, cap de la Biblioteca de la
Universitat de Vicç.
El Claustre ordinari es va obrir

amb dos punts a l’ordre del dia:
Presentació per part del rector de
les principals línies d’actuació de
la UVic per al curs 2002-2003 i
elecció dels membres de la comu-
nitat universitària al Patronat de
la Fundació Universitària Balmes.

En el primer punt el rector, Da-
vid Serrat, va presentar un infor-
me programàtic per al curs 2002-
2003. Va basar el seu parlament
en els àmbits acadèmic, de recer-
ca, econòmic, laboral i institucio-
nal i va fer un esment especial al
Pla Estratègic.
Seguidament, el Claustre va pro-

cedir a l’elecció dels tres repre-
sentants de la comunitat univer-
sitària al Patronat de la Fundació
Universitària Balmes. 

Anna Andreu, Enric Casulleras i Francesc Codina representaran 
la comunitat universitària al Patronat de la FUB

c a m p u s

Pèbili és el follet protagonista d’una
història amb màgia i humor, que, al-
hora, permet de tractar aspectes
d’ètica, estètica, antropologia, episte-
mologia, de filosofia del dret, de filo-
sofia del llenguatge, etc. 

Els dibuixos de Cristina Subirats,
sempre suggerents, permeten de fer
una lectura paral·lela.

“Filosofia 3/18” és una coedició
d’Eumo Editorial, la Universitat de
Girona i el Grup Iref.

La política a Osona

Eumo publica La política a Osona, de
Josep M. Reniu, Miquel González i
Enric Castellnou.

Aquest llibre proporciona una visió
exhaustiva de la vida política dels pri-
mers vint-i-cinc anys de democràcia
en el graó fonamental de la participa-
ció política: el municipi. 

El treball resulta enriquit per les fit-
xes dels resultats electorals de tots els
municipis d’Osona amb les llistes
completes dels regidors.

Aquest llibre és una col·laboració
d’Eumo Editorial amb el Centre d’Es-
tudis Socials d’Osona.

Surt el número 76 de Reduccions 

L’últim número de la revista Reduc-
cions, el 76, inclou poemes de Lluís
Solà, Jordi Pàmias, Perejaume, Josep
Ll. Roig, Núria Martínez, Miquel
Bezares i W. H. Auden (en traducció
de Josep Marco). Jordi Sospedra, Ro-
sa M. Belda i Antoni Clapés comple-
ten l’apartat d’estudis i ressenyes. El
pintor Grau-Garriga és l’autor de la
coberta.

Ricard Torrents publica tots els
pròlegs de Verdaguer 

Jacint Verdaguer. Autobiografia literària
aplega els divuit pròlegs que el poeta va
escriure per als seus llibres. A través
d’aquests textos, comentats per Ricard
Torrents, es descobreix un Verdaguer
vigorós, autèntic i emotiu, que fa de ca-
da pròleg un canal privilegiat per con-
nectar amb el públic i que explica la se-
va experiència com a escriptor.

D’altra banda, el dia 3 de desembre
es va presentar a la Biblioteca Joan
Triadú de Vic el llibre Jacint Verda-
guer, l’home que creava mons, de Mai-
ca Bernal i Carme Rubio.

Nous títols de “Filosofia 3/18” 
per a nens de 6-7 anys

Surten dos nous títols de la col·lecció
“Filosofia 3/18”: Pèbili, amb textos de
Manuela Gómez i Irene de Puig, és
un llibre de lectura per a nens i nenes
de 6 a 7 anys, i Persensar és una guia
que complementa el llibre, adreçada
als pares i educadors, amb activitats
que se centren en els sentits i la cons-
ciència del propi cos.


