
c a m p u s
Fu l l  i n f o r m a t i u  m e n s u a l  d e  l a  U n i ve r s i t a t  d e  Vi c

C a r r e r  S a g r a d a  F a m í l i a ,  7 .  T e l  9 3  8 8 6  1 2  2 2 .  F a x .  9 3  8 8 9  1 0  6 3 .  h t t p : / / w w w . u v i c . e s

u

n
ú
m

. 
11

8
 /
 S

e
t.

-O
ct

. 
2
0
0
3

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

Inauguració oficial del setè
curs de la Universitat de Vic

El 16 d’octubre va tenir lloc a l’Aula
Magna la inauguració oficial del curs
amb la presència de la consellera de
Benestar i Famíla, Sra. Irene Rigau,
del director general d’Universitats Dr.
Claudi Alsina, de l’alcalde de Vic, Sr.
Jacint Codina i del rector de la UVic,
Dr. David Serrat.

La lliçó inaugural va anar a càrrec
del professor Sebastià Canamasas, de
l’Escola Universitària de Ciències de
la Salut, amb el títol Una mirada a la
salut des de la perspectiva de l’antiga
Grècia, i el grup vocal de noies Nàia-
des va fer la interpretació musical.

També es varen lliurar les medalles
institucionals al Sr. Joaquim Triadú i
Vila-Abadal i el Dr. Antoni Giró i
Roca. 

Els premis extraordinaris varen ser
per als estudiants Ester Lamela Rue-

da, Mercè Molas Colomé, Laia Bur-
gos Farré, M. Cinta González Gra-
cía, David Costa Medina, M. Pilar
Guiol Bertran i Raquel Hedo Camp-
delacreu, de la Facultat d’Educació.
Raquel Moreno Iglesias, Rafael Der-
win Abbot, Marta Muntada Sabata i
Alba Vilaseca Freixas, de l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut.
Lluís Verdaguer Vivet, Irma Brugue-
ra del Valle i Laura Piella Aranda, de
la Facultat d’Empresa i Comunicació.
David Novo Bruña, Josep Fusté Gui-
llen, Miguel Ángel Gutiérrez Pulido,
Laura Erra Arxé, Joaquim Carbonell
Rifà i Antonio Montañés Espinosa,
de l’Escola Politècnica Superior. Alejo
Martínez Chapert, J. Luis Fernández
Montesinos i Sara Serra Martí, de la
Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació.

Miquel Pérez edita un llibre
d’escalada a Osona

El professor de la Facultat d’Educa-
ció Miquel Pérez ha editat el llibre
Osona vertical, una guia d’escalada
pels cingles d’Osona. 

Aquest és el primer treball editat so-
bre el tema i inclou un bon nombre
de fotografies a tot color dels paisat-
ges i les zones d’escalada, plànols, i
croquis de les 60 vies. 

A través dels textos es pot seguir,
també, la història de l’escalada a la co-
marca, il·lustrada amb fotografies
dels anys 50 i 60, que és quan es va
iniciar la pràctica d’aquest esport a
Osona. 

El llibre serà d’utilitat per a escala-
dors, excursionistes i amants del sen-
derisme, i també per als estudis de
Ciències de l’Activitat Física i l’Es-
port que s’imparteixen a la Facultat
d’Educació.

La maquetació i el disseny global del
llibre ha estat obra d’Eumogràfic.
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La professora Montse Vall
assumeix la direcció de l’Escola

Universitària de Ciències 
de la Salut

Pel juliol es va dur a terme el canvi de
directora de l’EUCS pel qual Mont-
serrat Vall substitueix Anna Bona-
font, que ha exercit el càrrec durant
gairebé 14 anys. 

El Consell de Direcció de l’EUCS ha
quedat així: Montserrat Vall, directo-
ra; Cinta Sadurní i Teresa Lleopart,
caps d’estudis; Montserrat Faro, di-
rectora del Departament d’Infermeria;
Sebastià Canamasas, director del De-
partament de Fisioteràpia; Nilda Es-
trella, directora del Departament de
Teràpia Ocupacional; Eva Rovira, di-
rectora del Departament de Nutrició
Humana i Dietètica; Àngel Torres, di-
rector del Departament de Salut Co-
munitària i Mental; Núria Obradors,
coordinadora de Relacions Internacio-
nals, Crèdit Europeu i Innovació Do-
cent; Montserrat Rizo, coordinadora
de Pràctiques i Inserció Laboral; Marc
Vidal, coordinador de Formació Con-
tinuada i Joan Carles Casas, coordina-
dor de Recerca.

BAU, escola de disseny, obre la
nova seu al 22@

El 6 de octubre BAU va estrenar la
nova seu al carrer Pujades ,118, del
Poblenou –el 22@–, on inicia el curs
acadèmic 2003-04 amb un total de
210 estudiants repartits entre les qua-
tre especialitats que imparteix: Dis-
seny Gràfic, Disseny d’Interiors, Dis-
seny de Moda i Comunicació Mul-
timèdia.
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Estudiants de l’Escola
Universitària de Ciències 

de la Salut a Mèxic

Durant els mesos de juliol i agost,
Anna Mataró i Fonollosa i Raquel
Castellon Ferré, diplomades en Fisio-
teràpia per la UVic, varen desplaçar-
se a a la regió de Chiapas (Mèxic), per
treballar com a professionals amb les
comunitats indígenes. Actualment
estan preparant un projecte de coope-
ració amb aquestes comunitats per a
formar promotors de salut en l’àmbit
de la Fisioteràpia amb el suport del
Col·legi Oficial de Fisioteràpia i la
Societat Civil de la Garriga.

Anuari Socioeconòmic d’Osona

El dia 5 de novembre tindrà lloc a
l’Aula Magna de la UVic l’Anuari So-
cieconòmic de la Comarca d’Osona,
una iniciativa del Consell Comarcal
d’Osona, l’Observatori del Mercat de
Treball d’Osona, Caixa de Manlleu,
Cambra de Comerç de Barcelona i
Universitat de Vic. El volum Estruc-
tura i dinàmica econòmica l’ha elabo-
rat el gabinet d’estudis de la Cambra
de Comerç de Barcelona i el volum
Estadística Municipal el Dr. Joan Car-
les Martori, el Dr. Santi Ponce i la
professora Anna Perea, de la Facultat
d’Empresa i Comunicació.

Llibre del professor 
Joan Carles Martori

El professor Joan Carles Martori del
Departament d’Economia, Matemà-
tica i Informàtica de la Facultat
d’Empresa i Comunicació, ha publi-
cat el llibre Análisis Estadístico con
SPSS para Windows. Estadística Mul-
tivariante juntament amb el professor
d’ESADE i de la UB Bienvenido Vi-
sauta. 

El llibre, publicat per McGraw-Hill,
és un manual de mètodes avançats
d’estadística: anàlisi factorial, cluster
discriminant i escalament multidi-
mensional, entre altres, aplicats amb
el programa informàtic SPSS, Statis-
tical Package for a Social Sciences, i
s’adreça a investigadors i estudiants
de segon i tercer cicle que requereixin
l’ús de l’estadística multivariant en els
seus estudis. Els camps d’aplicació
són l’economia, la sociologia, la psi-
cologia i la biologia, però es poden fer
extensius a qualsevol branca del co-
neixement en què l’estadística s’utilit-
zi com a eina d’anàlisi.

Agrupació de Sords

La Universitat col·labora amb l’A-
grupació de sords de Vic i comarca en
l’organització d’un cicle d’activitats
per a aquest curs. Pel desembre es farà
una visita al Museu Episcopal de Vic;
pel març una visita al Centre per a
l’Autonomia Personal Sirius-Osona, i
per l’abril i maig conferències sobre
medi ambient i medi social. Totes les
activitats es fan amb intèrpret.
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Manuela Bosch, degana de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació

L’1 de setembre la Dra. Manuela
Bosch Príncep va assumir el deganat
de la Facultat d’Empresa i Comunica-
ció. L’estructura de càrrecs és la se-
güent: Xavier Vicente, cap d’estudis
d’Empresa; Carles Tomàs, cap d’es-
tudis de Comunicació; Ramon Fa-
bre, director del Departament d’Em-
presa; Dr. Santi Ponce, director del
Departament de Economia, Matemà-
tiques i Informàtica; Dr. Paul Ca-
priotti, director del Departament de
Comunicació Corporativa; Dr. Car-
los A. Scolari, director del Departa-
ment de Comunicació Digital;  Dra.
Alejandra E. Aramayo, responsable
de Formació Continuada; Joan Ra-
mon Rodríguez, responsable de Rela-
cions Internacionals; Jesús Vinyes i
Montserrat Casas, responsables de
Pràctiques a Empreses i Borsa de Tre-
ball i Josep Lluís García, delegat per a
la Recerca.

Canvi a la presidència de 
l’Institut Joan Lluís Vives

El Consell General de l’Institut Joan
Lluís Vives, format pels divuit rectors
de les universitats de la xarxa es reuni-
ren el 14 d’octubre a la Universitat de
Vic presidits pel rector David Serrat.
Els rectors de l’Institut elegiren Ga-
briel Ferraté, rector de la Universitat
Oberta de Catalunya, per succeir Da-
vid Serrat a la presidència de l’Insti-
tut per al proper semestre i aprovaren
la incorporació de la Universitat Mi-
guel Hernández d’Elx com a dinovè
membre de l’Institut.

“El matí de Catalunya Ràdio” 
des de la UVic

Amb motiu de l’inici dels estudis de
Comunicació Audiovisual a la Facul-
tat d’Empresa i Comunicació, el 7
d’octubre va tenir lloc a l’Aula Magna
la retransmissió en directe del progra-
ma d’Antoni Bassas “El Matí de Ca-
talunya Ràdio” que va convocar un
nombrós públic entre estudiants i
persones interessades en la comunica-
ció. Els estudiants de Periodisme, Pu-
blicitat i Relacions Públiques i Co-
municació Audiovisual van ser els
més directament implicats i, coordi-
nats per tres professors, van organit-
zar-se per entrevistar Antoni Bassas.

L’organització de l’acte va anar a càr-
rec de l’Àrea de Comunicació i de
Caixa de Manlleu.

Grup de recerca 
Interaccions digitals

El Dr. Carlos Scolari, de la Facultat
d’Empresa i Comunicació, i la Dra.
Cecilia Baranauskas (Unicamp - Bra-
sil) van coordinar un Special Interest
Group (SIG) al Congrés Internacio-
nal Interact 2003. El congrés va tenir
lloc del 3 al 5 de setembre al Swiss Fe-
deral Institute of Technology (ETH)
amb el  títol Semiotics of Interaction.
El grup va treballar arguments rela-
cionats amb la semiòtica de les inter-
fícies digitals, la sintaxi i la pragmàti-
ca de les interaccions, etc. Aquesta va
ser la primera presentació en un en-
torn acadèmic internacional del nou
Grup de Recerca Interaccions Digi-
tals de la Universitat de Vic.

1res Jornades Immigració i 
Societat

Del 8 al 10 d’octubre varen tenir
lloc a l’Aula Magna de la UVic les pri-
meres Jornades sobre Immigració i
Societat, organitzades pel Consell
Comarcal d’Osona, amb els temes se-
güents: El fet migratori: l’experiència
dels immigrants. La societat davant la
immigració: la dimensió institucional i
La societat davant la immigració: la di-
mensió ciutadana. 

Hi varen intervenir destacats experts
en el tema des dels punts de vista so-
cial, polític, sindical, escolar, univer-
sitari, periodístic, de la mateixa im-
migració, i de la poítica local. 

Des del punt de vista de l’àmbit
educatiu intervingué el Dr. Antoni
Tort, professor de la Facultat d’Edu-
cació i coautor del llibre d’Eumo Edi-
torial sobre la integració escolar a Vic
Magrebins a les aules.

Exposició “Itineraris” 

Del 15 de setembre al 7 d’octubre al
campus de Miramarges i del 8 al 31
d’octubre al Campus Torre dels Frares
té lloc l’exposició de fotografies de
Sergi Càmara Itineraris, subtitulada
Un cop d’ull a la vida quotidiana del
immigrants a Osona. 

Es dóna la circumstància que l’autor
de les fotografies de l’exposició és
també autor de les fotografies que
il·lustren la Memòria de la UVic del
curs 2002-03 sobre la vida quotidiana
dels estudiants a Vic.
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El professor Josep Vernis exposa
a la City University de Hong Kong

El pintor i professor de la Facultat
d’Educació Josep Vernis, que recent-
ment ha instal·lat una peça de grans
dimensions sobre el mite d’Ícar a la
zona del Sucre de Vic, ha fet, durant
el mes d’octubre, l’exposició Pintures,
escultures i dibuixos i ha impartit una
conferència sobre la seva obra a la
City University de Hong Kong. 

L’exposició ha estat una col·labora-
ció de la UVic amb la City University.

Centre d’Estudis de l’Envelliment
de Catalunya

L’Hospital de la Santa Creu, la Uni-
versitat i l’Ajuntament de Vic, han
creat conjuntament el nou Centre
d’Estudis de l’Envelliment de Cata-
lunya amb l’objectiu d’assessorar so-
bre l’envelliment per millorar la qua-
litat de vida de les persones grans,
promoure la cooperació entre profes-
sionals i institucions que treballen en
el tema, conèixer i difondre les expe-
riències a Catalunya i altres països en
el desenvolupament de les polítiques
sobre l’envelliment, dur a terme acti-
vitats formatives i educatives i pro-
moure la recerca aplicada. 

El Centre tindrà la seu a l’Hospital
de la Santa Creu i gestionarà l’Obser-
vatori Català de l’Envelliment amb
Dependència, organisme creat per
decret de la Generalitat del passat 23
de setembre. El primer conveni marc
de col·laboració entre l’Observatori i
el Centre es va signar el dia 16 d’octu-
bre a l’Hospital de la Santa Creu amb
la presència de la consellera de Benes-
tar i Família, Sra. Irene Rigau.

El professor Ramon Rial guanya
el premi de doctorat a la UB

El 6 d’octubre el professor de la Fa-
cultat d’Educació Dr. Ramon Rial va
rebre un Premi Extraordinari de Doc-
torat del curs acadèmic 2002-03 a la
Universitat de Barcelona. El premi es
va entregar en l’acte oficial d’inaugu-
ració del curs acadèmic.

Setmana de la Ciència a la UVic

Del 7 al 16 de novembre tindrà lloc
la Setmana de la Ciència, una iniciati-
va de la Fundació Catalana de la Re-
cerca que se celebra en les mateixes
dates a totes les universitats catalanes
i en altres institucions culturals.

La conferència inaugural anirà a càr-
rec del Dr. Julià Blanco, investigador
de la Fundació IrisCaixa de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.
Durant la setmana tindran lloc con-
ferències (Ciència i literatura: camins
paral·lels o camins perpendiculars?,
Què són i per a què serveixen les capses-
niu?...); tallers (Tècniques de control
de contaminants de l’atmosfera, Apro-
pa’t a les noves tecnologies: taller
d’energètica solar, Taller de realització
audiovisual...); exposicions (Reconei-
xement de bolets, Dones i cultures) i la
sessió científica de la Societat Catala-
na de Química: Tractament i gestió de
residus d’alta càrrega orgànica: pro-
blemàtica i solucions tècniques innova-
dores. També inclou una matinal de
presentació dels treballs de recerca de
batxillerat 2002-03 i la presentació i
exposició de pòsters La recerca a la
Universitat de Vic.

La coordinació va a càrrec de la Dra.
Consol Blanc, de l’Escola Politècnica
Superior.

La Fura dels Baus imparteix una
conferència a la UVic

El dia 6 d’octubre va tenir lloc a
l’Aula Magna la conferència Teatre di-
gital: actors, bits i espais virtuals a cà-
rrec de Pep Gatell, director artístic de
la Fura dels Baus, com a part dels ac-
tes de presentació de la Llicenciatura
de Comunicació Audiovisual.

La presentació, amb diapositives i
projeccions que incloïen des dels pri-
mers espectacles al carrer de la Fura
fins a la darrera producció cinema-
togràfica i la diversificació dels seus
camps de treball en producció d’es-
pectacles, mostrava l’actitud especta-
cular i multimèdia de la formació. 

La intervenció de Pep Gatell va aca-
bar amb una demostració de teatre
virtual que consistia en la presentació
d’un xat amb videoprojecció en què
un dels actors entre el públic sortia a
interactuar en un improvisat llit incli-
nat amb Flor, una actriu virtual espe-
cialista a treure de l’interior dels seus
interlocutors les intimitats més ocul-
tes. Dues hores després i amb l’audi-
tori a vessar, s’acabava l’espectacle.

Cartells de Cinema

Durant el mes de novembre tindrà
lloc al vestíbul de l’edifici B una ex-
posició de cartells de cinema de diver-
ses èpoques provinents de la col·lec-
ció privada de Salvador Domènech i
Virgili Vilalta. L’exposició, comissa-
riada per Miquel Pérez i Josep M.
Roma, és d’interès tant per als afec-
cionats al cinema com per als estu-
diants de l’Àrea de Comunicació de la
Facultat d’Empresa i Comunicació.
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Seminaris a la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i

Documentació

Els dies 21, 23 i 28 d’octubre, la
FCHTD oferireix el seminari The
Translation Of The Verbal And The
Visual In Children’s Literature impar-
tit per la Dra. Riitta Oittinen de la
Universitat de Tampere, Finlàndia,
dirigit a traductors, llicenciats en Psi-
copedagogia o Filologia, professors
de Primària i Secundària, professors
de Traducció i bibliotecaris. El semi-
nari, que s’inscriu en el marc del pro-
grama de doctorat de la Facultat, és
obert i serà impartit en anglès. 

Així mateix, el 24 de setembre el Dr.
Don Kiraly de la FASK de Germers-
heim (Universitat de Mainz, Aleman-
ya), va impartir un seminari sobre
Translator Education: A Socioconstruc-
tivist Approach a la FCHTD. Aquest
seminari tindrà continuació el juliol
de 2004, quan el Dr. Kiraly tornarà a
Vic, i s’organitzarà un curs de 4 crè-
dits.

Grup de recerca Món Rural

El grup de recerca Món rural:evolu-
ció i factors de canvi, en col·laboració
amb el Centre d’Estudis Socials
d’Osona, està finalitzant l’Inventari i
documentació de la col·lecció d’eines
agrícoles del mas Colomer de Tara-
dell. Les tres col·leccions més impor-
tants del mas estaran incloses en l’In-
ventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional Ca-
talana del Departament de Cultura.

Finalitzades les fases d’inventaris, el
grup podrà continuar la recerca du-
rant els anys 2004 i 2005 gràcies a al
programa de recerca sobre patrimoni
etnològic “Les eines i les feines de
pagès. Evolució de la tecnologia agrí-
cola a la Plana de Vic (segle XX)”. 

La coordinació correspon al profes-
sor Jacint Torrents de la Facultat
d’Educació.

El Dr. Carles Torres, nou director
de l’Escola Politècnica Superior

El dia 1 d’octubre va tenir lloc el can-
vi de direcció de l’Escola Politècnica
Superior, pel qual el Dr. Carles Torres,
fins ara cap d’estudis, passa a exercir les
funcions de director del centre, i el
professor Manel Vilar, que ha ostentat
el càrrec durant tres anys, actualment
és responsable de Relacions Exteriors
de l’EPS.

El càrrec de cap d’estudis l’assumeix
el professor Josep Ayats i la direcció
del Departament d’Indústries Agroali-
mentàries i Ciències Ambientals l’as-
sumeix la Dra. Carme Casas. La resta
de departaments queden amb la ma-
teixa composició que tenien fins ara.

Mobilitat a la Politècnica

Sis alumnes de l’EPS fan estades
d’estudis a les universitats de Greno-
ble (França), Nuremberg, Magde-
burg (Alemanya) i Gödöllö (Hon-
gria) dins el programa Erasmus. Una
alumna de la Universitat Nicolàs Co-
pernicus de Torun (Polònia), Irmina
Stepniewska, és aquest primer semes-
tre a l’EPS.

Aula d’Autoaprenentatge

Oberta de 10 a 2, i de 2/4 de 4 a 2/4
de 9 –excepte el divendres a la tarda–,
permet aprendre català, anglès, francès
i alemany amb materials autocor-
rectius graduats, recursos audiovisuals
i informàtics i amb l’assessorament, si
escau, de professors especialistes en les
diferents llengües. També hi ha la pos-
sibilitat de formar grups de conversa.

Biblioteca i recursos electrònics

La Biblioteca ha iniciat un procés
d’organització de la gestió dels recur-
sos electrònics amb la creació d’una
base de dades (BREU), construïda i
mantinguda des de la Biblioteca amb
un programa de l’Àrea de Desenvolu-
pament de Programari i Sistemes. La
base de dades conté les gairebé 3.000
revistes electròniques subscrites i que
són consultables a: www.uvic.es/-
biblioteca/inici2.html.

També s’ha contractat el servei
Science Direct per accedir a revistes
electròniques des del web de la Bi-
blioteca. Science Direct permet accedir
al text complet d’unes 1.700 revistes
de les editorials Elsevier, Academic
Press i Harcourt Healt Science, i al
text complet dels articles a partir de
l’any 2000. La temàtica és multidisci-
plinar, però sobretot de medicina,
ciència i tecnologia.

L’accés al servei ha estat possible
gràcies a la cooperació amb el Con-
sorci de Biblioteques Universitàries
de Catalunya (CBUC). 

Nou plató de fotografia del Servei
d’Audiovisuals

L’antic local del Servei d’Audiovi-
suals a l’edifici B s’ha recondicionat
per desenvolupar-hi tota l’activitat
fotogràfica de la Universitat i les clas-
ses específiques de fotografia digital
dels estudis de Comunicació de la Fa-
cultat d’Empresa i Comunicació. El
local s’ha adequat amb la il·lumina-
ció, ciclorames, taula de bodegons,
diferents tipus de càmeres rèflex digi-
tals i un equip informàtic per al trac-
tament de la imatge.
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Serveis de llibreria i copisteria

Els serveis de llibreria i de copisteria
de la UVic els duen a terme a partir
d’aquest curs les empreses Abacus i
Artiplan respectivament. Anna Parera
és la responsable d’Abacus i Quim
Puntí, ho és d’Artyplan. Ambdues
empreses són al c/ Sagrada Família, 7.

La UVic col·labora amb els centres
de secundària

El 22 de setembre va tenir lloc a la
UVic l’acte de signatura d’un conveni
de col·laboració entre la Universitat i
un grup de centres d’ensenyament se-
cundari. Els centres que signaren el
conveni són: IES Vic, IES Jaume Ca-
llís, Col·legi Sant Miquel de Vic; Es-
cola Ginebró de Cardedeu; Escola la
Suïssa i Col·legi PIVE de Tona; i les
Escoles Vedrunes de Catalunya.

Amb aquest conveni els centres i la
Universitat es comprometen a col·la-
borar en tasques d’orientació als estu-
diants per facilitar la seva transició cap
a la universitat. La UVic, mitjançant
una pàgina web específica, donarà su-
port en qüestió de treballs de recerca
de Batxillerat i oferirà avantatges eco-
nòmics als professors que vulguin fer
formació continuada a la UVic.

Un dels punts destacats del conveni
és que la UVic, a mesura de les seves
possiblitats, atorgarà ajuts extraordi-
nars per al finançament de la matrícu-
la als estudiants que haurien de re-
nunciar a accedir la universitat per
raons econòmiques. Els centres pro-
posaran els candidats a rebre els ajuts i
la UVic en concretarà el tipus i abast.

Aula per a la Gent Gran

L’1 d’octubre es va inaugurar l’Aula
d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran presidida pel rector de la UVic,
Dr. David Serrat i el president de l’Au-
la, Sr. Jaume Peiron. La conferència
inaugural va anar a càrrec de l’escrip-
tor i enigmista Màrius Serra.

u

Acord de col·laboració entre les
universitats d’Andorra i de Vic 

El rector de la Universitat de Vic,
Dr. David Serrat Congost, i el rector
de la Universitat d’Andorra, Dr. Da-
niel Bastida Obiols, signaren, el 29
de setembre, un conveni marc de
col·laboració a l’Escola d’Infermeria
de la Universitat d’Andorra.

En el mateix acte, la directora de la
Escola Universitària de Ciències de 
la Salut de Vic, Montserrat Vall, i la
directora de l’Escola d’Infermeria de la
Universitat d’Andorra, Rosa M. Man-
dicó, signaren un acord específic per a
la impartició d’un postgrau d’inferme-
ria en cures pal·liatives, a l’Escola d’In-
fermeria de la Universitat d’Andorra.

L’acord permetrà als professionals de
la salut cursar el postgrau a Andorra i,
posteriorment, accedir al diploma
acreditatiu amb titulació conjunta de
la UVic i la Universitat d’Andorra. El
postgrau s’iniciarà el novembre de
2003.

Eumogràfic entre els hereus de
Daniel Gil

En homenatge al dissenyador gràfic
Daniel Gil, conegut sobretot pel gran
nombre de cobertes que va dissenyar
per a Alianza Editorial i que varen re-
volucionar l’estètica gràfica dels lli-
bres, Blur Ediciones ha publicat el
llibre Los herederos de Daniel Gil en
què mostra la influència de Gil en els
dissenyadors gràfics actuals. Entre al-
tres autors, el llibre dedica dues pàgi-
nes a cobertes d’Eumogràfic de les
col·leccions Narratives, Referències i
Reduccions d’Eumo Editorial.

Exposició del professor 
Àngel Serra

Organitzada pel Centre d’Estudis
Interdisciplinaris de la Dona va tenir
lloc, del 4 al 28 de setembre, a la sala
polivalent del Museu d’Art de la Pell,
l’exposició Dones i cultures amb foto-
grafies del professor de la Facultat
d’Educació Àngel Serra, per tal de
contribuir a fer visible la vida i el tre-
ball de les dones arreu del món. 

Les fotos d’Àngel Serra mostren
com, arreu del món, les diferents for-
mes de viure de les dones contribuei-
xen al desenvolupament humà de les
civilitzacions i com s’enfronten a es-
tructures de poder que fomenten la
desigualtat i la discriminació i dificul-
ten l’accés a una vida digna.

L’exposició es podrà veure a la UVic
durant la Setmana de la Ciència

Exposició Els vestits del saber

També al mateix Museu de l’Art de
la Pell tingué lloc el 23 de setembre la
inauguració de l’exposició Els vestits
del saber. Enquadernacions mudèjars a
la Universitat de València, organitza-
da pel Museu, amb la col·laboració de
la Universitat de Vic. L’acte va comp-
tar amb la presència dels rectors de
Vic i de València.

Postgrau d’atenció a persones
amb cremades

El 8 d’octubre s’inicià la primera
edició del Postgrau Atenció integral i
multidisciplinar a la persona amb cre-
mades, organitzat pel Departament
d’Infermeria de l’EUCS.
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Debat Interuniversitari

El 20 i 21 de novembre tindrà lloc a
la Universitat de Vic un Debat Interu-
niversitari sobre El paper de les huma-
nitats i les ciències socials en la univer-
sitat i la societat actuals organitzat per
l’Institut Joan Lluís Vives i l’Aula Se-
gimon Serrallonga de la UVic, des de
tres àmbits: El concepte d’humanitats i
de ciències socials; L’ensenyament de les
humanitats i les ciències socials, i La re-
cerca en l’àmbit de les humanitats i les
ciències socials. Els ponents seran
Francesc Marc Àlvaro, de la Univer-
sitat Ramon Llull; Antoni Tort, de la
UVic i Pedro Ruiz, de la Universitat
de València. Intervindran en els de-
bats, entre altres: Joaquim Albareda,
Blanca Palmada, Isidor Marí, Teresa
Cabré, Frederic Chaume, Josep Mas-
sot, Josep M. Muñoz...

Vic.View, tota la informació sobre
drogues i sexualitat

Per segon any consecutiu es posarà
en marxa a la Universitat el punt d’in-
formació Vic.View, on es poden resol-
dre dubtes sobre consum de drogues i
sexualitat. La peculiaritat del servei és
que els informadors són estudiants de
la mateixa Universitat que han seguit
un curs de lliure opció per participar-
hi com a voluntaris. Això garanteix
que les consultes es fan en un àmbit
de confiança. 

També es poden fer consultes al co-
rreu electrònic epf@fsyc.org o resol-
dre dubtes a la web www.fsyc.org/epf.
Les consultes més freqüents són sobre
els efectes del consum d’alcohol i dro-
gues i els aspectes legals de posseir-ne,
on trobar la píndola de l’endemà i on
fer-se la prova del VIH.

El Vic.View forma part del progra-
ma “En plenes facultats” de la Funda-
ció Salut i Comunitat, subvencionat
pel Pla Nacional sobre Drogues i per
la Direcció General de Drogode-
pendències i Sida de la Generalitat de
Catalunya.

Jornades de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans 

La Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans organitza en cada
ocasió les jornades anuals en un in-
dret diferent dins els territoris de llen-
gua catalana. Enguany han tingut lloc
a la UVic els dies 17 i 18 d’octubre. El
tema principal va ser l’ensenyament
de la llengua als no catalanoparlants,
però també es va dedicar alguna inter-
venció a l’Any Verdaguer i es va fer un
homenatge a l’escriptora Maria Àn-
gels Anglada, vigatana il·lustre, que
fou membre numerària i vicepresi-
denta de la Secció Filològica. Per part
de la UVic intervingueren en les Jor-
nades  Assumpta Fargas, Teresa Pun-
tí, M. Teresa Feu i Ricard Torrents.

Activitats del Dr. Zaiats

Del 2 al 6 de setembre al Centre de
Recerca Matemàtica (Bellaterra) es va
celebrar el congrés internacional The
Barcelona Conference on Asymptotic
Statistics (BAS 2003) en el qual van
participar prop de 60 investigadors
d’arreu del món. Aquest congrés va
ser coordinat pel Dr. Vladimir Zaiats
(EPS) que també va impartir-hi una
ponència d’una hora de duració titu-
lada Random sampling in the estima-
tion of functional characteristics of sto-
chastic processes.

El Dr. Zaiats impartirà també una
conferència sobre recerca el 29 d’oc-
tubre al Departament d’Estadística
de la Universidad Complutense de
Madrid.

Activitats de la Dra. Tere Serra

La revista Applied Economics ha ac-
ceptat de publicar l’article de la Dra.
Tere Serra Price Transmission and
Asymmetric Adjustment in the Spanish
Dairy Sector. La Dra. Serra gaudeix
d’excedència a la UVic perquè està
desenvolupant un contracte d’inves-
tigació a la Universitat de Berkeley.

Mediació a Castellar del Vallès

Joan Sala, professor de la Facultat
d’Educació, està actuant com a me-
diador a Castellar del Vallès, junta-
ment amb dos professionals més, amb
motiu de la crispació que hi ha al po-
ble arran de les agressions produïdes
en dos concerts al mes de setembre
d’enguany. 

Aquesta activitat de mediació és un
encàrrec de la consellera de Benestar i
Família a l’Associació de Mediadors
de Catalunya. 

Una de les assignatures que el pro-
fessor Joan Sala imparteix als estudis
d’Educació Social i Psicopedagogia
de la UVic per quart any consecutiu
és la de "Mediació i Resolució de con-
flictes".

Facultat d’Educació

Els professors de la Facultat d’Edu-
cació Agustí Comella i Joan Arumí i
els estudiants Ricard López i Cristina
Bayer van assistir, del 25 al 28 de se-
tembre, al congrés internacional so-
bre l’ensenyament de l’educació física
i l’esport escolar a Valladolid, on va-
ren presentar tres comunicacions:
L’evolució de la flexibilitat en els esco-
lars de 5 a 11 anys. Condicionament
físic en els escolars: És efectiva la inter-
venció específica del MEF en la elabo-
ració de programes d’Educació Física? i
Anàlisi de l’estructura de l’aprenentatge
en l’ensenyament de l’Educació Física
en l’Educació obligatòria.

Torneig comarcal d’escacs

L’equip d’escacs patrocinat per la
Universitat de Vic va classificar-se en
segon lloc en el Torneig Comarcal
d’Escacs per equips el mes de setem-
bre. L’equip el formaven els escaquis-
tes Marc Verdaguer, Jordi Ferrer, Ra-
mon Güell, Antoni Bufí, Vladimir
Zaiats, i Enric Mumbrú. Els dos dar-
rers són professor i alumne, respecti-
vament, de la Universitat de Vic.
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crítiques literàries, traductores... Les
dones que ha seleccionat Pilar Goda-
yol comparteixen el fet d’haver dut
una vida transgressora, amb compro-
misos polítics, idil·lis impossibles, de-
pressions ferotges, passions desbor-
dants. L’escriptura càlida de Godayol
ens descobreix autores com Woolf,
Beauvoir, Colette, Sylvia Plath, Isak
Dinesen, Anaïs Nin, Alejandra Pi-
zarnik, Aurora Bertrana o Maria
Aurèlia Capmany. Aquest nou títol
s’afegeix a la col·lecció «Capsa de
Pandora», impulsada pel Centre d’Es-
tudis Interdisciplinaris de la Dona i
Eumo Editorial.

Jaume Font reivindica el pes
d’Osona en la presentació del

llibre Camí Ral 

Amb motiu de la presentació del lli-
bre Camí Ral, de Cati Gallardo, Rosa
Sobrevias i Mercè Solà, Jaume Font,
professor de Geografia de la Univer-
sitat de Barcelona, va pronunciar la
conferència «Osona: el coneixement
del territori com a eina de cohesió».
Font va elogiar l’encert d’un llibre
com aquest per fer conèixer als més

petits una comarca que, des de sem-
pre, ha destacat per la cohesió del seu
teixit social.

La conferència, organitzada per Eu-
mo i Caixa de Manlleu,  va tenir lloc
el dia 30 de setembre a l’auditori que
l’entitat financera té a Vic.

Camí Ral és un llibre destinat a nens
i nenes de 9 a 10 anys. Les autores són
mestres del col·legi Joan XXIII de Ba-
lenyà. 

Eumo enceta una col·lecció sobre
comunicació

Pensant en els nous estudis de Perio-
disme, Publicitat i Comunicació Au-
diovisual que imparteix la UVic, Eu-
mo Editorial obre una nova col·lecció
sobre temes relacionats amb la infor-
mació i la comunicació. 

Aquesta col·lecció ja té a punt dos
volums: un estudi descriptiu dels
anuncis de premsa, fet per professors
de la UVic, de la UAB i de la Ramon
Llull, coordinats per Anna M. Tor-
rent; i un recull de criteris de locució
formal, destinat especialment als pe-
riodistes de ràdio i televisió, a càrrec
de Josep-Anton Castellanos.

Eumo i El Punt publiquen
Vint i Jordi Pujol

Vint i Jordi Pujol és un retrat polític
i humà del personatge, fet amb les en-
trevistes que el periodista Manuel
Cuyàs ha fet a 20 persones que han
conegut de prop Jordi Pujol,  i prolo-
gades pel sociòleg Salvador Cardús.

El llibre, coeditat per Eumo i El
Punt, ens fa entendre el Jordi Pujol
del passat i el del present, a partir de
les confessions, entre d’altres, de la fi-
lla gran, l’amic d’infantesa, el soci po-
lític, l’adversari, el col·laborador fidel
i el decebut, l’exconsellera, l’esportis-
ta, el sindicalista, el pensador, el ca-
pellà que el va casar, el periodista que
l’ha empaitat, etc.

Pilar Godayol publica a Eumo
Germanes de Shakespeare

Pilar Godayol, professora de la Fa-
cultat de Ciències Humanes, Traduc-
ció i Documentació, aplega vint
apunts biogràfics d’algunes de les au-
tores més destacades del segle XX, al
llibre Germanes de Shakespeare.

Poetes, novel·listes, dramaturgues,

SÓN 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
>


