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Inauguració del Parc i de l’Aula
Segimon Serrallonga i Morer

El dijous 10 d’abril, dia del primer
aniversari de la mort del poeta i pro-
fessor del UVic Segimon Serrallonga,
va tenir lloc a la Torre dels Frares de la
UVic la inauguració del Parc Segimon
Serrallonga i Morer amb parlaments
de: l’alcalde Jacint Codina, d’Anton
Granero, autor de la intervenció plàs-
tica al Parc i de Ricard Torrents, di-
rector de la Càtedra Verdaguer d’Es-
tudis Literaris. A continuació va tenir
lloc la inauguració de l’exposició bi-
bliogràfica “Ells fan que en perduri la
memòria” sobre S. Serrallonga a la
Biblioteca de la UVic amb presenta-
ció de la cap del servei de Biblioteca
Anna Andreu i, finalment, es va inau-
gurar l’Aula Segimon Serrallonga amb
parlament del rector David Serrat,
president de l’Aula; presentació del
conferenciant a càrrec del Dr. Fran-

cesc Codina, coordinador de l’Aula, i
conferència “Segimon Serrallonga i
els jardins de l’humanisme” a càrrec
del Dr. Jordi Castellanos, catedràtic
de Filologia Catalana de la UAB. 

L’Aula Segimon Serrallonga vol ser
un espai acadèmic pluridisciplinar
que promogui el coneixement, el de-
bat i la reflexió sobre el passat, el pre-
sent i el futur de la cultura en la nostra
societat, des d’un enfocament alhora
crític i humanista. Amb aquest pro-
pòsit l’Aula Segimon Serrallonga or-
ganitzarà regularment activitats aca-
dèmiques i culturals tant a dins com a
fora de la Universitat de Vic i, quan
calgui, en col·laboració amb altres
institucions i gestionarà la publicació
electrònica o impresa de les aporta-
cions més interessants que generin
aquestes activitats.

La UVic assumeix la presidència
de l'Institut Joan Lluís Vives

El 28 de març el Dr. David Serrat,
rector de la Universitat de Vic, va as-
sumir el càrrec de president de l'Insti-
tut Joan Lluís Vives per al pròxim se-
mestre de 2003. 

La xarxa d'universitats Institut Joan
Lluís Vives va ser creada a Morella el
1994. Actualment la formen la xarxa
divuit universitats de l’arc mediterra-
ni. Durant la presidència de la Uni-
versitat de Vic, l'Institut  continuarà
impulsant el grup de treball  sobre la
convergència europea del sistema
universitari i impulsarà un debat so-
bre les Ciències Socials i les Humani-
tats a la universitat i a la societat ac-
tuals. Informació a www.vives.org

Österreichisch-Katalanisches
SommerKolleg

Del 6 al 19 de juliol, tindrà lloc a
Torelló una Escola d’Estiu per a l’a-
prenentatge del català i l’alemany i
l’intercanvi cultural organitzada per
la Universitat de Viena, en col·labora-
ció amb la Universitat de Vic. 

Hi participen deu estudiants austrí-
acs i deu estudiants procedents d’uni-
versitats del territori lingüístic català. 

El SommerKolleg un any té lloc a
Catalunya, i l’altre a Àustria. Els estu-
diants catalans que hi participin un
primer any a Catalunya tindran l’op-
ció de tornar a participar-hi l’any
següent a Àustria. Informeu-vos a
www.uvic.es/internacional/Informa-
cio/SommerKolleg.html
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Francesca Bartrina

La Dra. Francesca Bartrina, de la Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traduc-
ció i Documentació ha coordinat el
darrer volum monogràfic de la revista
Lectora. Revista de dones i textualitat, n.
8, dedicat a la Violència de Gènere,
que recull les aportacions de les jorna-
des que sobre aquest tema es van cele-
brar a la  UVic els dies 14 de desembre
de 2001 i 18 de gener de 2002. El vo-
lum conté articles de Leonor Cantera
(UAB), Eulàlia Lledó (UB), Pilar Go-
dayol (UVic), Meri Torras (UAB),
Nieves Alberola (UJI), Francesca Bar-
trina (UVic) i Miquel Bassols (Escola
Lacaniana de Psicoanàlisi).

Comunicacions del Dr. Caballeria

El Dr. M. Caballeria de l’Escola Po-
litècnica Superior i director del Pla
Estratègic de la UVic va presentar les
comunicacions Stability properties of
the eikonal equation i On the alonshore
spacing of crescentic bars en el 5è HU-
MOR Workshop del 12 al 14 de fe-
brer a Barcelona. Els estudiants de
l’EPS Maurici Prat i Xevi Posa són
coautors del primer treball a través
dels models numèrics que van desen-
volupar en els  treballs de final de ca-
rrera dins del grup de recerca de Medi
Ambient.

El Dr. Caballeria presenta també el
pòster Nearshore crescentic patterns a la
EGS-AGU-EUG Joint Assembly del
6 a l’11 d’abril a Niça. Del 18 al 23 de
maig participa amb la comunicació
Crescentic pattern and self-organization
processes on barred beaches a la Coastal
Sediments’03 a Clearwater Beach,
Florida. El 22 i 23 de maig participa
amb la comunicació Periodicidad es-
pacial de las barras crescénticas a les VII
Jornadas Españolas de Ingeniería de
Costas y Puertos. Juntament amb els
estudiants M. Prat i X. Posa hi pre-
sentarà també la comunicació Estabi-
lidad de la ecuación de propagación del
oleaje en condiciones no estacionarias.

u

Estudi sobre el consum de serveis
sanitaris de la gent gran

Els investigadors Joan Carles Cases
i Malu Calle de la Universitat de Vic,
Jordi Espaulella de l’Hospital de la
Santa Creu de Vic, Núria Roger i Pe-
re Roura de l’Hospital General de Vic
i Antoni Fusté de l’Institut Català de
la Salut desenvoluparan el projecte
“Descripció de l'estat de salut i del
consum de recursos sanitaris de la po-
blació d'Osona més gran de 65 anys,
en el context d'implantació d'un nou
sistema de finançament capitatiu”
que va merèixer la Beca Fundació
Caixa de Manlleu en Ciències de la
Salut 2003, valorada en 12.000 eu-
ros.

El projecte és pioner a tot l'Estat es-
panyol i consisteix en la implantació
del Sistema Integrat de Salut que im-
plica la integració i la coordinació
dels vuit proveïdors sanitaris de la co-
marca amb una base de finançament
capitatiu. Això significa que s’assig-
narà una quantitat de diners per a
l’atenció sanitària de cada persona
durant un període determinat. D'a-
quest sistema de finançament no se'n
tenen experiències prèvies que per-
metin saber quins seran els canvis que
es produïran sobre el sistema de salut.

El projecte d'estudi tindrà una dura-
da de dos anys.

Ponència de la Dra. Cotoner

La Dra. Lluïsa Cotoner, de la Facul-
tat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació, va presentar una
ponència plenària al Congrés Inter-
nacional José Agustín Goytisolo, a la
UAB els dies 17-18 i 19 de març, amb
el títol José Agustín Goytisolo, traduc-
tor, fent esment especial a les seves
traduccions al castellà de Carner, Es-
priu, Riba, Vinyoli, Foix, etc., a més
de les importants antologies Poetas
catalanes contemporáneos (1968) i
Veintiún poetas catalanes para el siglo
XXI (1996).

BAU es trasllada al districte 22@

Coincidint amb l’“Any del Disseny”,
l’escola es trasllada al districte 22@.  

La seu de la nova escola serà una an-
tiga nau industrial especialment re-
modelada com a “fàbrica/laboratori
de creació i disseny”. Amb aquest es-
pai de 4.000m2 completament re-
construïts, BAU disposarà de múlti-
ples espais equipats específicament
per a la formació i l’art de crear: ta-
llers de plàstica, aules de projectes i
d’ordinadors, biblioteca especialitza-
da, sales d’estudi, sala d’exposicions,
espais per a exalumnes, bar, patis in-
teriors i exteriors. 

Conferència de la Dra. Corbera

La Dra. Montserrat Corbera, pro-
fessora de l’EPS, va fer una estada de
recerca del 27 de gener al 14 de febrer
al Departament de Matemàtiques de
la Universitat Autònoma Metropoli-
tana, Unidad Iztapalapa, de Mèxic
D.F. Durant la seva estada va impartir
la conferència Equlibrium points and
central configurations for the Lennard-
Jones 2- and 3-body problems al Semi-
nari d’investigació en Sistemes Ha-
miltonians i Mecànica Celest.

Xarxa de Custòdia del Territori

El dia 6 de març va tenir lloc a la
UVic, l’acte fundacional de la Xarxa,
una organització que impulsa l’ús de
la custòdia del territori com a part de
l’estratègia de conservació dels recur-
sos i dels valors naturals, culturals i
paisatgístics del territori. 
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Activitats de la Dra. Tere Serra

La Universitat d'Aberdeen (Escò-
cia), que participa en el projecte ES-
PON, un programa finançat per la
Unió Europea per a orientar la políti-
ca agrària comunitària davant de
l'ampliació als països de l'est d'Euro-
pa, ha contractat com a col·laborado-
ra externa la investigadora Teresa Se-
rra. La doctora Serra, professora del
Departament d'Economia de la FEC,
està fent una estada de recerca a la
Universitat d'Ohio des del setembre
de 1991, i des d'allà participarà en
l'esmentat projecte. 

Així mateix, la Dra. Serra, consta
com a primera autora de l’article Mo-
deling Changes in the Demand for
Crop Insurance During the 1990s., ela-
borat conjuntament amb B.K. Good-
win i A.M. Featherstone, i que ha es-
tat seleccionat per ser presentat a
l'Annual Meeting of the American
Agricultural Economics Association,
a Montreal (Quebec, Canadà), els
dies 27-30 de juliol d'enguany.

Conferències de Pilar Godayol

El dia 12 de març la professora Pilar
Godayol va impartir la conferència
“Dona i Escriptura” en les III Jorna-
des de debat i reflexió: Les dones al
segle XXI, organitzades per l'Institut
Català de la Dona  i la UAB. Del 10 al
12 de d'abril va assistir al congrés
Translating the Hispanic World: Cul-
ture as Text II, organitzat per la New
York University in Madrid, on va pre-
sentar la comunicació Maria-Mercè
Marçal: gender, translation, desire. El
dia 15 d’abril de 2003 la Dra. Goda-
yol també va pronunciar la conferèn-
cia “Maria Aurèlia Capmany: dona,
escriptora, traductora” en el marc de
les I Jornades sobre gènere i llenguat-
ge: Dones traduïdes, dones traducto-
res, que organitza el Departament de
Filologia Anglesa i Alemanya de la
Facultat de Filologia de la Universitat
de València.

Biblioteca UVic

A l'enllaç de revistes electròniques
que hi ha a la pàgina de la biblioteca,
ja es poden consultar les revistes agru-
pades per temes. Inclou les revistes
que hi ha a la biblioteca en versió im-
presa. També hi ha incloses les revis-
tes a text complet de les bases de da-
des Emerald i  Science Direct. Les de la
base de dades Business Source Elite s'hi
incorporaran més endavant.

L’Escola Politècnica Superior a
Ecomed-Pollutec i Expoquimia

En el marc de la Fitec, promoguda
per la Fundació Catalana per la Re-
cerca, l’Escola Politècnica Superior
va ser present  a la Fira Ecomed-Po-
llutech (Barcelona,11-14 de març
2003), on es va fer difusió de les tas-
ques del SART-Medi Ambient, de les
línies de treball dels grups de recerca i
de la Llicenciatura de Ciències Am-
bientals. Conjuntament amb les Uni-
versitats i empreses que configuren la
Fitec, els grups de recerca de la EPS  i
el SART també van ser presents a la
Fira Expoquimia realitzada a Barce-
lona el passat mes d’octubre de 2002.

Reduccions celebra, entre poetes
i amics, el 25è aniversari

El dia 13 de març, a la Biblioteca de
Catalunya i en un acte que va aplegar
nombrosos poetes i col·laboradors,
Reduccions, revista de poesia, va com-
memorar els 25 anys d’existència i
l’aparició dels números 75 i 76.

La imatge mostra un moment de
l’acte, en el qual varen recitar poemes
alguns dels autors amb obra publica-
da en els darrers números de la revista
Hèctor Bofill, Carles Camps, Ma-
nuel Forcano, Núria Martínez, Pere-
jaume i Màrius Sampere.

Asseguts, d’esquerra a dreta, Lluís
Solà, director de la revista, David Ser-
rat, rector de la UVic, Vinyet Panye-
lla, directora de la Biblioteca de Cata-
lunya, Carles Miralles, catedràtic de
grec de la UB, i Màrius Sampere, un
dels poetes convidats.

El Punt Jove Informa

Si vols treballar aquest estiu a l’es-
tranger, al PuntJove podràs trobar: La
guia SummerJobs amb ofertes de tre-
ball a diversos països; El servei d’In-
ternet per la  cerca d’ofertes a través
d’un directori d’adreces web; Infor-
mació de programes del Departa-
ment de Treball de la Generalitat de
Catalunya (Leonardo, Alfa, Èpsilon)
i altres com: Beques del Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya;
Au-Pair (concepte, normativa, agèn-
cies); Agències de treball privades;
Pràctiques i formació a l’estranger;
Treball voluntari (cooperació inter-
nacional); Informació de possibles
allotjaments; Permisos de treball.

Si el que vols és estudiar anglès o al-
gun altre idioma a l’estranger també
tenim informació de cursos adequats
als interessos i necessitats de cada per-
sona (intensius, de poques hores a la
setmana...).

I si vols treballar amb un horari
comptabile amb els estudis, el Punt-
Jove disposa de  dues borses de tre-
ball, una de cangurs i l’altra de classes
particulars, només cal que t’apuntis a
la borsa al Punt Jove o al Servei d’Es-
tudiants de la Universitat de Vic els
dijous d’11,15 a 12h, després es pas-
sen les dades a la pàgina web del Punt-
Jove (www.puntjove.net) i els pares i
mares que ho veuen us truquen direc-
tament. Cada dijous d’11 a 12 hi ha
una informadora del PuntJove al Ser-
vei d’Estudiants de la UVic.



u

c a m p u s

u

Periodisme en temps de guerra 

Organitzada per la Llicenciatura de
Periodisme de la Universitat de Vic  el
dia 7 d’abril va tenir lloc la taula ro-
dona “Periodisme en temps de guer-
ra” amb la presència de Lucrecia
Escudero Chauvel, professora de l'U-
niversité de Llille III i autora del lli-
bre Malvinas, el gran relato.Fuentes i
rumores en la información de guerra.
David Caminada, subcap d'Interna-
cional del diari Avui i professor de la
UPF. Raül Romeva, professor de la
UAB i coordinador de la Unitat d'A-
lerta (Escola de Cultura de Pau de la
UAB) i Azadé Kayamí, periodista es-
pecialitzada en Orient Mitjà, amb co-
ordinació d’Irene Boada i Carlos
Scolari, professors de la Universitat
de Vic.

Prova Cangur 2003

El 20 de març l'Escola Politècnica
Superior va acollir la prova Cangur
2003 en què van participar 116 alum-
nes dels centres IES Vic, Sagrat Cor
de Jesús, Jaume Callís (Vic) i IES Mi-
quel Martí i Pol (Roda). En acabar la
prova, pel Dr. Vladimir Zaiats va im-
partir la conferència “Escacs, ma-
temàtica i informàtica”.

El Dr. Zaiats (EPS) forma part del
Comitè Científic i coordina el congrés
internacional The Barcelona Conferen-
ce on Asymptotic Statistics (BAS2003).
Aquest congrés  reuneix els millors
investigadors de tot el món en les àre-
es d'estadística de processos estocàs-
tics, sèries temporals, onetes i valors
extrems. Els conferenciants represen-
ten Alemanya, Dinamarca, Espanya,
Estats Units, França i Ucraïna.
http://www.crm.es/bas2003

I Concurs Fotogràfic de Medi 
Ambient Universitat de Vic 

L’Escola Politècnica Superior de la
UVic convoca el Concurs Fotogràfic
de Medi Ambient Universitat de Vic. 

Participants: Categoria A: Estu-
diants de la Universitat de Vic. Cate-
goria B: Estudiants de secundària de
les comarques d’Osona, el Ripollès, el
Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental,
la Selva i la Garrotxa. Categoria C:
Professors de la Universitat de Vic i
de secundària de les comarques d’O-
sona, el Ripollès, el Berguedà, el Ba-
ges, el Vallès Oriental, la Selva i la
Garrotxa.

Tema: “La mà de l’home sobre el
Medi Ambient”: Una reflexió sobre
els aspectes positius o negatius de
l’actuació humana sobre el medi.

Cada participant podrà presentar
un màxim de tres fotografies en qual-
sevol tècnica o manipulació d’una cò-
pia de blanc-i-negre o color.

Cada categoria tindrà els següents
premis: 1r. 150 euros al millor con-
junt de tres fotografies. 2n. 90 euros a
la millor fotografia. 3r.  45 euros a la
segona millor fotografia

Cada participant podrà optar a un
sol premi.

Les obres es muntaran sobre un su-
port de 30x40 cm, que no podrà exce-
dir de 3mm de gruix, sense marcs ni
vidres.

Al darrera de la fotografia s’indicarà:
lema comú, títol, nom, cognoms,
adreça i telèfon de l’autor, categoria a
la qual s’acull l’obra, i el departament
de la UVic o l’IES del qual procedeix,
juntament amb la butlleta d’inscrip-
ció adjunta.

Les obres s’enviaran o es lliuraran
personalment a: I Concurs Fotogràfic
de Medi Ambient UVic. Secretaria de
l’Escola Politècnica Superior (Sra.
Marta Soler). Carrer de la Laura, 13,
08500 Vic. Telèfon 93 881 55 19, fins
al dia 23 de maig,

Podeu completar la informació a l’a-
partat de Novetats de la  www.uvic.es

Mobilització de la UVic contra la
guerra a l’Irak

Estudiants, professors i personal de
serveis de la Universitat de Vic han-
creat la Plataforma UniVic per tal de
coordinar les diverses activitats que es
van duen a terme contra la guerra des
de l’inici del conflicte. El dia 10
d’abril va tenir lloc una aturada de
tres hores a migdia amb un dinar
col·lectiu al parc dels Estudis durant
el qual es van dur a terme diverses ac-
tuacions musicals i artístiques, i la
plantada d’un arbre al mig del parc en
memòria de les víctimes de totes les
guerres. Aquest mateix dia va tenir
lloc la consulta popular contra la
guerra. Paral·lelament el dimecres de
cada setmana hi ha hagut una atura
d’un quart d’hora per manifestar
l’oposició de la UVic a la guerra.

Organització Industrial

L’Enginyeria d’Organització Indus-
trial ha organitzat tres debats durant
el mes d’abril: “Adjudicació de terri-
tori per activitats industrials i/o zones
d'activitat logístic” a càrrec del Dr.
Enric Castellnou (president del Con-
sell Comarcal d'Osona), que va iden-
tificar els polígons industrials de Vic i
va destacar les necessitats i inconve-
nients de cadascuna de les zones d'u-
bicació. “La innovació a l'empresa”, a
càrrec del Sr. Jordi Arumí del Consell
d'Empresaris d'Osona, i “L'Empresa
Familiar, com subsistir i com compe-
tir”, a càrrec de la  Sra. Bet Codina,
de l’empresa Curtits Codina.
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Assumpta Fargas, degana de la
Facultat d’Educació

El 3 de març, la Dra. Assumpta Far-
gas va prendre possessió com a dega-
na de la Facultat d'Educació, en sub-
situció del Dr. Antoni Tort, que va
estar al capdavant de l'Escola de Mes-
tres i de la Facultat durant tretze anys. 

Assumpta Fargas és doctora en Filo-
logia Catalana  per la UB. És profes-
sora de l'Escola de Mestres, avui Fa-
cultat d'Educació, des de 1979. La
Dra. Fargas té experiència docent en
el camp de la formació inicial i per-
manent de mestres i en l'educació
Primària i Secundària. És col·labora-
dora d'Eumo Editorial des dels seus
inicis, on ha publicat materials per a
l'ensenyament de la llengua.

El Consell de Direcció de la Facultat
d'Educació el formen A. Fargas, de-
gana; Pere Pujolàs, cap d'estudis;
Joan Soler, coordinador dels ense-
nyaments de Mestre; Joan Arumí,
coordinador de la Llicenciatura de
Ciències de l'Activitat Física i de l'Es-
port; Núria Simó, coordiandora de la
Diplomatura d'Educació Social; José
Ramon Lago, coordinador dels estu-
dis de segon cicle de la Llicenciatura
de Psicopedagoia; Àngel Alsina, cap
del Departament de Psicologia Evo-
lutiva; Ester Fatsini, cap del Departa-
ment de Pedagogia; Francesc Codina,
cap del Departament de Filologia; Jo-
sep Casanovas, cap del Departament
de Ciències i Ciències Socials i Mi-
quel Pérez, cap del Departament
d'Expressions Artístiques, Motricitat
Humana i Esport.

Tercer Premi EUS a la promoció
de la Salut

L’Escola Universitària de Ciències
de la Salut convoca el 3r Premi EUCS
a la promoció de la Salut per a treballs
relacionats amb l’activitat dels profes-
sionals sanitaris. Poden optar al Pre-
mi tots els alumnes matriculats a
l’EUCS, individualment o en grup.

La dotació del Premi és de 1000 eu-
ros i podrà ser atorgada íntegrament a
un treball o repartida en un primer
premi de 600 euros i dos accèssits de
200 euros a un o dos treballs finalis-
tes. El premi es podrà declarar desert.

Bases: El format i la presentació dels
treballs seran lliures mentre es puguin
considerar com a material de divulga-
ció d’utilitat en programes de promo-
ció.

1. En el cas dels pòsters, la mida no
excedirà de 70 x 90cm.

2. El material audiovisual anirà
acompanyat de guia explicativa. 

3. Els jocs hauran de contenir les
instruccions corresponents.

4. No s’inclouran els treballs des-
criptius presentats en narrativa.

5. El material de treball haurà de ser
original en la seva totalitat.

Els participants presentaran els tre-
balls signats amb pseudònim, acom-
panyats d’un sobre tancat amb indi-
cació del pseudònim i la referència
del treball. Dins el sobre hi constarà
el nom complet del/s participant/s.

La participació en el premi implica
l’acceptació d’aquestes bases.

El lliurament dels Premis i la resolu-
ció del jurat es faran públics el dia 14
de maig de 2003 coincidint amb els
actes de la Diada d’Infermeria.

La data límit de lliurament de tre-
balls és el 7 de maig de 2003, a la se-
cretaria de l’EUCS.

El material premiat i el material se-
leccionat quedarà en propietat de
l’EUCS, la qual es reserva el dret de
publicació de qualsevol dels treballs
durant l’any del lliurament del premi.

Josep Lluís Garcia Domingo
llegeix la tesi de doctorat

El 26 de març el professor Josep
Lluís Garcia Domingo, del Departa-
ment de Matemàtica i Informàtica de
la Facultat d’Empresa i Comunicació,
va obtenir la qualificació d’Excel·lent
Cum Laude en la defensa de la tesi
que porta per títol Real Analysis in
Non-Euclidean spaces: trees and spaces
of homogeneous type. El tribunal, que
era format pels doctors Joan Cerdà
(UB), Joaquim Martín (UAB), Joa-
quim Bruna (UAB), Guillermo Cur-
bera (U. de Sevilla) i Joaquim Ortega
Aramburu (UB), va elogiar la magni-
tud del treball, així com la seva creati-
vitat i originalitat. Es dóna el fet que
el doctor Joaquim Ortega Aramburu
va haver de substituir el doctor Mi-
chael Solomyak (Weizmann Institu-
te, Israel), que va cancel·lar el seu
viatge degut a l’inici del bombardeig
a l’Irak. La tesi ha estat dirigida pel
doctor Javier Soria de Diego, del De-
partament de Matemàtica Aplicada i
Anàlisi de la Facultat de Matemàti-
ques de la UB, i és adscrita a aquest
departament.

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

Nou deganat de la Facultat d’Educació.
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Manual de traducció 

Editorial Octaedro acaba de publi-
car el llibre Secuencias. Tareas para la
enseñanza interactiva de la traducción
especializada de Maria González Da-
vies, Francesca Bartrina, Lluïsa Co-
toner, Marcos Cánovas, Eva Espasa,
Pilar Godayol i Joan Solà, professors
del la Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació.

El llibre és  fruit de deu anys d'esforç
conjunt a la FCHTD per desenvolu-
par una pedagogia de la traducció que
tingui l'alumne com a protagonista
del procés d'aprenentatge, que valori
una interacció constant a l'aula i que
apropi l'alumne al món professional. 

Rehabilitació en Salut Mental

L'Escola Universitària de Ciències
de la Salut de la UVic i els Serveis de
Salut Mental de Sant Joan de Déu de-
senvolupen de febrer a desembre el
curs de postgrau sobre “Rehabilitació
en salut mental, un model d'inter-
venció interdisciplinari”. Es tracta
d'un curs d'especialització per a pro-
fessionals de diferents disciplines que
vulguin trobar una especialització en
el camp de la rehabilitació de la po-
blació adulta amb patologies relacio-
nades amb la salut mental. Aquests
professionals, psicòlegs, terapeutes
ocupacionals, educadors socials, in-
fermers i treballadors socials han de
coordinar les seves aportacions en un
veritable treball interdisciplinar per
procurar la inserció social del malalt,
cadascun des de la seva perspectiva.

u

Laboratori de Psicopedagogia 

Es tracta d’un espai de treball per a
estudiants, professorat i professionals
en activitats docents i de recerca, així
com per recollir i classificar docu-
mentació, instruments i suports psi-
copedagògics per tal de posar-los a
disposició de l’alumnat, professorat i
professionals com a centre de recur-
sos. Des del Laboratori de Psicopeda-
gogia també es preveu oferir, assesso-
rament, cursos i altres activitats
formatives tot responent a les deman-
des que els centres i institucions edu-
catives li adrecin, i donar resposta a
les demandes de col·laboració que se
li adrecin des de l’Administració Edu-
cativa. També es publicarà trimestral-
ment el butlletí Papers del Laboratori
de Psicopedagogia.

El laboratori està ubicat a la tercera
planta de l’Edifici D del Campus de
Miramarges. L’horari d’atenció és: di-
lluns, dimarts i dijous de 16 a 20h i
dimecres i divendres de 10 a 14h amb
la finalitat d’oferir variabilitat horària
per adaptar-se a les diferents necessi-
tats i demandes.

Més informació a la www.uvic.es i si
desitgeu adreçar-hi les vostres consul-
tes ho podeu fer a la següent adreça de
correu electrònic: laboratori.psicope-
dagogia@uvic.es

Novetats d’Eumogràfic

Eumogràfic ha participat en les expo-
sicions Gráfiques Ocultes a Barcelona;
Sin límites. Visiones del diseño actual a
Saragossa, Homenatge a Ricard Giralt
Miracle a Oviedo. 

Paral·lelament ha endegat una cam-
panya de premsa per tal de donar-se a
conèixer com a empresa de disseny
global entre les empreses de l’entorn
més pròxim i ha dissenyat el cartell del
Mercat del Ram d’enguany.

El pintor Jordi Cano, director de
projectes d’Eumogràfic, ha exposat la
seva darrera obra pictòrica a la galeria
Maria José Castellví de Barcelona.

Edició religiosa al segle XX

El 29 d’abril tindrà lloc, dintre de les
activitats de Germinabit, Expressió re-
ligiosa en llengua catalana al segle XX,
la taula rodona “Aspectes de l’edició re-
ligiosa catalana en el segle XX. Balanç a
dues mans” a càrrec dels Drs. Modest
Reixach i Manuel Llanas, al Museu
Episcopal de Vic, organitzada per la
Universitat de  Vic, l’Institut de Cièn-
cies Religioses i el Bisbat de Vic. 

A la taula rodona, els dos especialistes
valoraran la producció escrita en llen-
gua catalana al segle XX, amb especial
èmfasi en el nostre entorn més proper.

Simulació d’Empreses Turístiques

Les estudiants de l’assignatura Orga-
nització i Gestió d’Empreses de la Di-
plomatura de Turisme, impartida pel
professor José A. Corral, participaran
aquest segon quadrimestre en una
competició de simulació d’empreses
turístiques. La competició es basarà en
un programa informàtic de l’empresa
CompanyGame que permet dirigir si-
muladament una cadena hotelera.

Des de fa molts anys, a la Facultat
d’Empresa i Comunicació s’utilitza
aquest mètode de formació conegut
com a business game o joc d’empresa.
L’experiència mostra uns bons resul-
tats formatius. Formular i implantar
l’estratègia competitiva d’una empresa
constitueix un desafiament. Sol propi-
ciar la motivació i la implicació perso-
nal de les estudiants-directores, que
adopten un paper actiu en el procés
d’aprenentatge.
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> Introducció a la correcció i a l’edició de
textos (6a edició). 

Monogràfic: La correcció estilística

> L’accés a la informació a internet (5a

edició)

> Gestió dels arxius administratius
d’empresa

> Tecnologia i traducció: una aproximació
pràctica per a futurs traductors

> Anàlisi de la supervivència en recerca
clínica i sanitària

> Excel: sabem fer-lo rendir al màxim?

> El cacau i la xocolata: origen, processat,
característiques organolèptiques i
aplicacions en alimentació

> Infraestructures comunes de
telecomunicació

> I Jornades de Codisseny Hardware-
Software 

> Internet: navegació, correu electrònic i
disseny de pàgines web (5a edició)

> Internet: navegació, correu electrònic i
disseny de pàgines web (2a edició)

> Conflictes comunitaris i mediació (3a

edició)

> Jocs cooperatius (2a edició)

> L’adquisició de competències
matemàtiques amb recursos
lúdicomanipulatius dels 3 als 12 anys

> La veu: cos i ment. Prevenció i
conservació de la veu

> Creativitat i salut des de les bases de la
tècnica Alexander

> L’entrenament en una sala de fitness

> Experiències de treball comunitari des
de les associacions d’immigrants de la
comarca d’Osona

> Utilització d’eines informàtiques per a
l’anàlisi de dades en recerca educativa i
en l’àmbit de les ciències socials

> Tècniques d’estudi universitàries (2a

edició)

> Principals reptes de les PIMES del segle
XXI

> Taller de negociació

> Contaplus Elite 2003  

> Internet: la nova regulació del comerç
electrònic

> Prevenció de riscos laborals en l’àmbit
sanitari

> Autoestima i control d’estrés (2a edició)

> Terapèutica en el dolor amb
digitopuntura

> Atenció urgent a la persona amb
cremades (2a edició)

> Iniciació a l’equitació terapèutica i
hipoteràpia (3a edició)

> Els trastorns del comportament a la
infància i l’adolescència 

> Massatge terapèutic (5a edició)

> Postura i personalitat: psicomorfologia
(2a edició)

> Alimentació i cuina mediterrània (2a

edició)

> Alimentacions alternatives (3a edició)

> Intervenció en l’abús sexual a menors:
prevenció, detecció i actuació

> Atenció integral als pacients amb
trastorn mental greu

> Massatge com a eina de comunicació
corporal (3a edició): la seva aplicació a la
infància i als adults. Tècniques de
relaxació i harmonia corporal 

> Tècniques corporals a partir de la
respiració i el cos energètic (Introducció al

Shiatsu i al treball d’equilibri corporal a partir de

F. Mezierès i la Diafreoteràpia)

> Sensibilització psicocorporal

> Arqueologia. Excavació i
experimentació al jaciment de
l’Esquerda

> Maneig del malalt amb úlceres
cròniques

> VII Curs de cardiologia per a metges
d’atenció primària i V Jornada
cardiovascular d’Osona

> Cultura religiosa a l’escola a partir del
Museu Episcopal de Vic

> QUAM’03. Acció

> Il·lustració de la natura (2a edició)

> Introducció als Sistemes d’Informació
Geogràfica 

> El nostre sistema solar o la pluralitat
dels móns 

> Disseny de publicacions periòdiques 

> Aparadorisme (4a edició)

> Il·lustració 

> Photoshop 7.0. Tractament de la imatge
digital (4a edició) 

> Vic Summer Translation Program 

MMaattrrííccuullaa
Del 2 al 20 de juny
Secretaria de la UVic. Edifici F 
C/ Sagrada Família, 7 
Tel. 93 886 12 22
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principals novetats d’Eumo Editorial
per aquest Sant Jordi.
100 ASA. 36 exp., del dissenyador
Òscar Guayabero, és el nou títol de la
col·lecció «Narratives 0». Guayabero
hi descriu 36 instantànies i convida
els lectors a fer una lectura més enllà
de les imatges. El llibre ha estat dis-
senyat per Eumografic.
Què dius, ara!, un llibre coordinat per
Teresa Coma i Maria Parera, recull
col·laboracions de 47 persones: can-
tants, polítics, periodistes, pintors,
professors... que expressen opinions, i
vivències en forma de text o d’imatge.
L’obra vol incitar els lectors a discre-
par, discutir, acceptar, rebutjar o ma-
tisar allò que se li ofereix des de la di-
versitat i la riquesa.

Eumo i Pagès inicien una col·lec-
ció divulgativa d’història

Un assaig de Josep Fontana, La revo-
lució liberal a Catalunya, i una mono-
grafia de Santiago Riera i Tuèbols,
Història de la ciència a Catalunya, són
els dos primers volums de la nova
col·lecció que publiquen conjunta-
ment Eumo i Pagès Editors.

La col·lecció posa a l’abast d’un pú-
blic no especialitzat els principals te-
mes i esdeveniments de la història de
Catalunya, conjugant el rigor cientí-
fic, l’amenitat expositiva i l’originali-
tat en els continguts, seleccionats a
partir de cinc grans blocs: història so-
cial, econòmica, política, cultural i
cronològica. 
Els textos, signats per personalitats
rellevants de la historiografia catala-
na, complementen la monografia
científica mitjançant l’alta divulgació
i constitueixen alhora una línia de re-
cerca plenament contrastada i conso-
lidada.

10 impactes de la ciència del se-
gle xx surt en castellà

Acaba de sortir l’edició castellana, a
càrrec de Fondo de Cultura Econó-
mica, del llibre 10 impactes de la cièn-
cia del segle XX, coordinat pel profes-
sor Joaquim Pla i publicat per Eumo
l’any 2000. El llibre aplega 10 assajos
sobre els temes científics que varen
marcar de manera decisiva el segle
passat: des del Big-Bang fins a la in-
tel·ligència artificial.

Marició Janué, premi Ciutat de
Barcelona per un llibre d’Eumo

La historiadora Marició Janué va re-
bre el Premi Ciutat de Barcelona Du-
ran i Sanpere 2002 pel llibre Els polí-
tics en temps de revolució. La vida
política a Barcelona durant el sexenni
revolucionari, publicat per Eumo l’any
passat.
El jurat va destacar l’aportació de ma-
terials i perspectives innovadores so-
bre el conjunt de la vida política a la
ciutat de Barcelona en un període
d’intensa transformació social.
Marició Janué és doctora en Filosofia
i Lletres i actualment fa classes a la
Universitat Pompeu Fabra. Acaba de
publicar, també a Eumo Editorial, el
llibre La nova Alemanya. Problemes i
reptes de la unificació 1989-2002.

Novetats de Sant Jordi 

Un llibre de fotos sense fotos, Premi
«Narratives 0» de l’any passat, i un
aplec de textos i imatges de prop de
50 persones, algunes ben conegudes i
d’altres anònimes, que reflexionen so-
bre els valors del nostre món, són les

SON REBAIXES TOT L’ANY EN SERVEIS,
ESPECTACLES I BOTIGUES!

El Carnet UVic de Caixa de Manlleu et permet obtenir descomptes en
gimnasos, òptiques, moda, perruqueries, viatges, cinema, esports,
discos, llibres, fotografia… a més dels avantatges que et proporciona
en els serveis de la mateixa Universitat de Vic i de Caixa de Manlleu.

MÉS QUE UN CARNET
>
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