
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

n
ú
m

. 
12

1 
/ 

M
ar

ç-
A
b
r.

 2
0
0
4

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

La novel·lista Nawal el-Saadawi a
la Universitat de Vic

El 19 d’abril la famosa novel·lista,
psiquiatra i lluitadora egípcia pels
drets de les dones, Nawal el-Saadawi,
va ser a la Universitat de Vic per im-
partir la conferència Women, politics
and creativity, convidada per la Càte-
dra Unesco Dones, desenvolupament
i cultures. Nawal el-Saadawi, gua-
nyadora del Premi Internacional Ca-
talunya l’any 2003 per la seva defensa
dels drets de les dones i de la demo-
cratització del món musulmà, va fer
una forta crítica al sistema educatiu
que impera en general al món, ja que
fomenta un coneixement fragmentat
que impedeix la generalització i la vi-
sió global dels problemes. Segons ella,
per fer front a la situació actual cal fo-
mentar la creativitat i la dissidència. 

La presentació de la Càtedra Unesco
Dones, Desenvolupament i Cultures
va tenir lloc finalment el divendres 30
d’abril en comptes del 12 de març, a
causa del terrible atemptat de Ma-
drid. Hi participaren els rectors Da-
vid Serrat de la UVic, Joan Tugores
de la UB i Marta Selva de l’Institut
Català de la Dona.

Jornades de Traducció sobre 
la traducció de poesia

Amb la presència del rector de la
Universitat de Vic es van inaugurar el
28 d’abril a l’Aula Magna les vuitenes
Jornades de Traducció amb el tema
«Traducció poètica II». La primera
conferència plenària va anar a càrrec
del professor Ricard Torrents que va
parlar sobre «Poesia i traducció de po-
esia». A continuació Francesc Parceri-
sas va glossar la figura d’Arthur Terry.
La resta de conferències foren: A la
descoberta del jueju xinès: precursor del
rubbáyát persa, del haikú japonès i de
les formes breus de la poesia actual a
càrrec d’Anne-Helène Suàrez (UAB)
i Ramon Dachs (UPF); Traduir la Di-
vina Comèdia a càrrec de Joan F. Mira
(escriptor i traductor), i la de cloenda:
La reescriptura poètica a càrrec d’Ar-
nau Pons (traductor).

Les taules «Traduir clàssics» compta-
ren amb les intervencions d’Annie
Bats (traductora) amb el tema Del ca-
talà al francès, i a la inversa: la falsa
proximitat. Manuel Carbonell (EOI)
amb Traduccions de Rilke. Ramon
Lladó (UAB) amb Nerval: Problemes
mètrics en la traducció de Les Chimères.
Jaume Pòrtulas (UB) amb Arquíloc en
català. Josep-Maria Jaumà (UAB)
amb Traduccions de Robert Frost. Víc-
tor Obiols (UVic) amb El Fènix sha-
kespearià: una traducció ex-cèntrica.
Manel Ollé (UPF) amb Versions cata-
lanes del xinès. Ronald Puppo (UVic)
amb Intertextualitat translativa en la
versió anglesa de Canigó.

La coordinació de les Jornades en-
guany ha anat a càrrec dels professors
Ronals Puppo i Víctor Obiols.

Un moment de la intervenció de Francesc Parcerisas, acompanyat d’Eva Espasa.
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Proves Cangur de matemàtiques
2004

209 alumnes del 3r i 4t de secundà-
ria i del 1r i 2n de batxillerat de 5 ins-
tituts de la comarca –IES Vic, IES
Jaume Callís de Vic, Col·legi  Sagrat
Cor de Jesus de Vic, IES M. Martí i
Pol de Roda de Ter i l'Escola Vedruna
de Tona– van participar el dia 24 de
març en les proves Cangur de Ma-
temàtiques que cada any organitza la
Societat Catalana de Matemàtiques. 

La prova, coordinada pel Dr. Vladi-
mir Zaiats, es va celebrar en les
instal·lacions de l'Escola Politècnica
Superior on els alumnes en 1 hora i 15
minuts havien de respondre 30 pre-
guntes a resposta tancada sense utilit-
zar calculadora. En acabar la prova, es
va organitzar una xocolatada en la
qual van col·laborar els forners de la
planta pilot de l'EPS.

Seminari de la Dra. Karin Aguado

Del 3 al 9 de març, la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Docu-
mentació va rebre la visita de la Dra.
Karin Aguado, professora de la Facul-
tat de Lingüística i Literatura de la
Universitat de Bielefeld, convidada
per la Dra. Lucrecia Keim, directora
del Departament de Llengües Estran-
geres i coordinadora del Grup de Re-
cerca «Pedagogia Interactiva». La Dra.
Aguado va pronunciar la conferència
Chunks and Formulaic Sequences in Se-
cond Language Acquisition i el seminari
per a estudiants de doctorat sobre mè-
todes de recerca Empirical Methods of
Second Language Acquisition Research:
Recent Developments in Qualitative
Approaches. 

Fòrum Municipal Mediambiental
d'Osona

El 22 de març es va constituir a la
Universitat de Vic el Fòrum Munici-
pal Mediambiental d'Osona amb la
voluntat de crear un espai de debat
amb el regidors i tècnics de Medi Am-
bient d'Osona. Aquesta iniciativa
s'emmmarca en el Projecte Medi Am-
bient que desenvolupen des del juliol
de 2002 la Fundació Universitària
Balmes i la Fundació Caixa de Man-
lleu. A la sessió de constitució hi van
assistir representants de 16 ajunta-
ments d'Osona.

La propera sessió tindrà lloc el 15 de
juny i tractarà sobre l'Aigua. La coor-
dinació del Fòrum va a càrrec dels
professors de la Facultat d’Educació
Sebastià Riera i Jordi Martí.

Exposició Obrim les portes a
l’ampliació!

El 16 de març, es va inaugurar l’ex-
posició itinerant sobre l’ampliació de
la Unió Europea a la Universitat de
Vic, en el marc de les accions que de-
senvolupa el Patronat Català Pro Eu-
ropa en el projecte Obrim les portes a
l’ampliació!, i que es realitza amb la
col·laboració de la Representació de
la Comissió Europea a Espanya. 

David Serrat i Congost, rector de la
Universitat de Vic i Anna Terrón i
Cusí, secretària general del Patronat
Català Pro Europa, presentaren l’ex-
posició i el contingut del projecte.

Llibre de Montserrat Rizo

La professora Montserrat Rizo de
l’Escola Universitària de Ciències de la
Salut ha publicat a l'Editorial Parra-
mon el llibre Mis primeras conquistas.
Desarrollo y estimulacion del niño de 0 a
3 años sobre els aspectes que ajuden al
desenvolupament dels infants. La mo-
tricitat, les emocions, el pensament, el
joc, l’autonomia, el paper de la família
a l’educació dels fills, primers auxilis a
casa... També proposa estratègies a les
famílies per gaudir d’aquesta edat efí-
mera i irreversible que és la infància.

Conferència d’Anna Bonafont 

El dia 20 de març la professora Anna
Bonafont, de l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut, va impartir la
conferència Envelliment satisfactori, el
nostre repte: l'aportació infermera en el
Congrés de Professionals i Entitats de
Gerontologia i Geriatria de Catalunya
organitzat per la Fundació Pere Tarrés
en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona a la Farga de l’Hospitalet.

Conferència del Dr. F. G: Jaén Coll

Dr. F.G. Jaén Coll, de la Facultat
d’Empresa i Comunicació, presentarà
la comunicació Perspectiva Liberaliza-
dora Europea acerca del Transporte Ma-
rítimo y los problemas portuarios en el
«I Congreso Internacional de Trans-
porte: Los retos del transporte en el si-
glo XXI", organitzat per el Centro de
Derecho del Transporte Internacional
que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de
maig, al Palau de Congressos de la
Universitat Jaume I de Castelló.
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Treball de doctorat sobre traducció

El 29 d'abril, tingué lloc la Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i Do-
cumentació la lectura del treball de
doctorat de Josep M. Frigola Sèculi so-
bre Traducció i edició a la Catalunya de
la postguerra civil (1939-1945).

Josep M. Frigola, llicenciat en Tra-
ducció i Documentació a la UVic està
adscrit al grup de recerca sobre Edito-
rials i traduccions a la Catalunya con-
temporània. Aquest treball de docto-
rat, dirigit pel Dr. Manuel Llanas, és el
primer pas de la tesi doctoral, que Fri-
gola emprendrà tot seguit. El treball re-
copila les traduccions publicades a Ca-
talunya entre 1939 i 1945, les classifica
per llengües i per matèries, les ordena
per autors i n'identifica els traductors.
Tot plegat es contextualitza dins la rea-
litat política i cultural del moment, ca-
racteritzat per una censura fèrria i per
una persecució ferotge de la cultura en
català, fet que explica que no hi hagi ni
una traducció en la nostra llengua. Fri-
gola ha preparat també una base de da-
des en suport informàtic que podrà ser
lliurement consultada per tothom.

El tribunal l’integraven el Dr. Ramon
Pinyol, la Dra. Lluïsa Cotoner i la
Dra. Montserrat Bacardí .

El pa a les escoles

Durant el mes de març es va dur a
terme la campanya de "El pa a les es-
coles" a la planta pilot del pa de la
Universitat de Vic. Aquesta activitat
s’organitza cada curs amb la col·labo-
ració del Gremi de Pastissers d’Osona
i la Universitat de Vic i mostra als es-
colars com s’elabora el pa i els permet
de participar activament en el procés.

Grup de Recerca Món Rural

El professor Jacint Torrents del
grup de recerca Món rural: evolució i
factors de canvi, va impartir pel fe-
brer la conferència L'evolució de la
maquinària agrícola i les col·leccions
del mas Colomer de Taradell al Centre
Cultural Europeu de la Natura de Vi-
ladrau dins el marc del 37è Memorial
Josep Pratdesaba i Portabella. El grup
de recerca va contribuir també pres-
tant part de l'exposició sobre els guar-
niments d'animals de peu rodó que es
va realitzar a Can Costa i Font de Ta-
radell. 

El grup de recerca té concedit un
projecte de recerca i anàlisi 2004-
2005 del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya titulat
"Eines i feines de pagès. Evolució de
la tecnologia agrícola a la Plana de
Vic (s. XX)". El projecte està dotat
amb 30.000 euros i la recerca la realit-
zaran els professors Santi Ponce, Jo-
sep Casanovas i Jacint Torrents i els
documentalistes Anna Homs i David
Segalés.

Visita de l'Associació de Sords
de Vic i Comarca al MEV

El 27 de març l'Associació de Sords
de Vic i Comarca va visitar el Museu
Episcopal de Vic. La visita, organitza-
da des del Vicerectorat d'Afers Acadè-
mics de la UVic en el marc de l'acord
de col·laboració establert entre la
UVic i aquesta institució, va comptar
amb la col·laboració de la Dra. Car-
me Sanmartí i Roset, professora de la
Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació, que va guiar
el grup en una visita singular.

Joan Triadú parla de Serrallonga a
Torelló

Amb motiu del segon aniversari de la
mort de Segimon Serrallonga i Morer,
la Regidoria de Cultura de l'Ajunta-
ment de Torelló i l'Aula Segimon Ser-
rallonga de la Universitat de Vic varen
organitzar una conferència de Joan
Triadú, pedagog i crític literari, sobre
el llibre Les cent poesies que cal conèixer.
Dissertació de poesia catalana de Verda-
guer ençà, que va tenir lloc a la Biblio-
teca Dos Rius de Torelló el dimarts 20
d’abril.

Introduïren l'acte Miquel Franch, al-
calde de Torelló, i David Serrat, rector
de la Universitat de Vic. Ricard Tor-
rents, director de la Càtedra Verdaguer
de la UVic va presentarar el conferen-
ciant i Anna Rosell i Josep M. Pradell
varen recitar una selecció de textos del
llibre de Joan Triadú 100 poesies cata-
lanes que cal conèixer. L’acte es va clou-
re amb una interpretació musical del
quartet Discorda.

Activitats d’inserció laboral

Durant els mesos d’abril i maig te-
nen lloc, a tots els centres de la UVic,
activitats relacionades amb la inser-
ció laboral dels estudiants, adreçades
especialment als que acaben els estu-
dis. Cada centre organitza el tipus
d’activitat més adequada a les sorti-
des professionals dels seus titulats.
Entre altres, hi ha les xerrades que
ofereixen els col·legis professionals,
informacions sobre oposicions i tre-
ball per compte propi, orientacions
sobre la redacció del currículum vitae
i assaigs d’entrevistes de feina.



La professora Clara de Uribe 
llegeix la tesi doctoral

Clara de Uribe, de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació, va defensar el
30 de març la tesi doctoral «Anàlisi
teòric i pràctic de la Future Search
Conference en la gestió de crisi: la seva
aplicació professional en l’àmbit de
les relacions públiques», a la UAB. La
qualificació va ser d’excel·lent Cum
Laude. Formaven el tribunal els ca-
tedràtics Josep Maria Tous, Josep Ma-
ria Casasús, i els professors Dr. Paul
Capriotti, Dr. Joaquim Puig, Dr. José
María Ricarte.

El Future Search Conference és un
procés estratègic utilitzat per empreses
i institucions d’arreu del món. Consis-
teix en la reunió d’un grup nombrós
de persones (stakeholders) les quals a
través de tècniques creatives de resolu-
ció de conflictes identifiquen la direc-
ció a seguir per obtenir els beneficis
desitjats.

Serveix per a compartir objectius i
obtenir cooperació, cohesió i planifi-
cació de les actuacions consensuades
entre tots els participants obtenint uns
resultats a curt, mig i llarg termini.

La tesi es centra en l’aplicació del Fu-
ture Search Conference com a eina de
resolució de crisi i en la creació d’una
innovadora tècnica de participació
anomenada I.SO.R.S. (Internal Soft
Research System) que traduïm com un
sistema d’investigació i canvi del clima
intern. És una eina estratègica de ges-
tió empresarial, dissenyada específica-
ment per a la resolució de situacions
de crisi o canvi.
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Eumogràfic ha dissenyat el 
logotip de la Vegueria de l’Alt Ter

La vegueria de l’Alt Ter agafa perso-
nalitat visual amb el logo dissenyat
per Eumogràfic i que a través de la
projecció de la superfície comparativa
de les comarques d’Osona i el Ri-
pollès recorda un número 8, és a dir,
la vuitena vegueria.

El 30 de març Ton Granero, direc-
tor d’Eumogràfic, va participar al
CERC en una taula rodona sobre Les
cobertes, la cara dels llibres, organitza-
da per l’Associació Professional d’Il-
lustradors de Catalunya, juntament
amb els dissenyadors i il·lustradors
Enric Jardí, Miquel Puig i Oscar As-
tromujoff.

Segones Jornades d’Educació 
Infantil

La Facultat d’Educació organitza
per als propers 21 i 22 de maig aques-
tes segones Jornades per a educadores
i educadors d’infants de les primeres
edats, mestres d’Educació Infantil,
investigadors, responsables d’organit-
zacions relacionades amb l’educació i
estudiants d’Eucació Infantil.

L’objectiu principal és contrastar les
investigacions més actuals relatives a
qüestions teòriques i metodològiques
de l’Educació Infantil, amb experièn-
cies educatives que es duen a terme en
altres països i amb pràctiques innova-
dores que es duen a terme en les esco-
les de Catalunya.

Conferència del Dr. Carles Solà,
conseller d’Universitats

El dijous 20 de maig a les 12 del mig-
dia, Carles Solà, doctor en Enginyeria
Química i conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de
la Generalitat de Catalunya, impar-
tirà una conferència  sobre Biotecno-
logia i indústria a l’Aula Magna de
l’edifici Torre dels Frares. En farà la
presentació el Dr. David Serrat, rec-
tor de la Universitat de Vic.

Presentació del Fòrum Barcelona
2004 a la UVic

El 21 d'abril va tenir lloc la presen-
tació del Fòrum Barcelona 2004 a la
UVic. L'acte va a càrrec de Carles
Singla, portaveu del Fòrum, que va
presentar i comentar les diferents ac-
tivitats organitzades amb motiu d'a-
quest esdeveniment.

A través del Campus Virtual de la
UVic, el Fòrum de les Cultures posa a
disposició de tota la comunitat uni-
versitària de la Universitat de Vic un
programa de venda anticipada d'en-
trades al recinte Fòrum en condicions
econòmiques molt avantatjoses.

El Fòrum Universal de les Cultures
se celebrarà del 9 de maig al 26 de se-
tembre de 2004 a Barcelona.

Jornada de Portes Obertes de la
UVic

El 17 d’abril va tenir lloc la Jornada
de Portes Obertes d’enguany que per-
met als estudiants que han de fer la
opció de triar universitat i a les seves
famíles, així com a les famílies i amics
dels que ja són estudiants de la UVic,
de conèixer les instal·lacions, labora-
toris, biblioteques i serveis generals de
la Universitat. En aquesta ocasió es va
incorporar com a novetat un carrilet
que enllaçava contínuament els dos
campus i que oferia un sevei de guia
portat per estudiants de Turisme.
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Conferència de Ramon Tremosa

El dia 23 de març el Dr. Ramon Tre-
mosa i Balcells, professor d’Econo-
mia de la Universitat de Barcelona, va
impartir una conferència sobre l'Em-
presa Catalana en l'Economia Global a
l’Aula Magna de la Torre dels Frares.
Va presentar el conferenciant el pro-
fessor Francesc Iglesies de la Facultat
d’Empresa i Comunicació.

En Patufet, cent anys de la revista

L'11 de març va tenir lloc a la UB
un col·loqui sobre En Patufet, cent
anys: la revista i el seu impacte, per
commemorar el primer centenari del
naixement (1904) del setmanari. Els
doctors Manuel Llanas i Ramon Pin-
yol, professors de la FCHTD, van
presentar-hi una ponència que, titu-
lada L'editor Josep Baguñà: una apro-
ximació, versava sobre la figura i l'ac-
tivitat de l'editor d'En Patufet.

Església, societat i poder

Pel febrer va tenir lloc a la UVic el
congrés sobre Església, societat i poder,
organitzat per la Coordinadora d'Es-
tudis de Parla Catalana i amb la parti-
cipació de destacats estudiosos. La
Dra. Carme Sanmartí, de la UVic, va
presentar-hi una ponència titulada
Les dones: família i sentiment religiós.

Seminari sobre Irene Polo

El 22 d’abril, la Càtedra Unesco
Dones, Desenvolupament i Cultures,
juntament amb la Càtedra Verdaguer
d’Estudis Literaris, va organitzar un
seminari sobre la periodista Irene Po-
lo (Barcelona, 1909-Buenos Aires,
1942) a càrrec de Glòria Santamaria i
Pilar Tur. El seminari tingué lloc a la
Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació. 

Sobre Irene Polo trobareu La fasci-
nació del periodisme: cròniques (1930-
1936) a Quaderns Crema.

La literatura a l'ensenyament

Els dies 17, 22 i 24 de març es va dur
a terme a la Facultat d'Educació el
curset «La literatura a l'ensenya-
ment», organitzat pel Departament
de Filologia i l'Aula Segimon Serra-
llonga, que va consistir en un cicle de
tres taules rodones. En la primera, so-
bre la relació entre literarura i educa-
ció, hi van participar Ricard Torrents,
director de la Càtedra Verdaguer
d'Estudis literaris; Ronald Puppo,
professor de la FCHTD, i l'escriptora
Isabel-Clara Simó. En la segona, so-
bre el tractament de la literatura a
l'ensenyament, hi van intervenir Car-
me Rubio, M. Carme Bernal i Fran-
cesc Codina, professors de la Facultat
d'Educació. I la tercera, sobre recur-
sos didàctics, va comptar amb la parti-
cipació de M. Carme Torrents, direc-
tora de la Casa-Museu Verdaguer de
Folgueroles, Llorenç Soldevila, pro-
fessor d'institut i expert en la planifi-
cació de rutes literàries, i Josep Paré,
professor d'Institut i col·laborador de
la UAB.
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Un nou curs d’Opera Learning

Al curs «Opera Learning» impartit el
mes de març des del Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona, hi van participar la
major part de les universitats catalanes.
La UVic va ser la més nombrosa amb
34 estudiants L’última sessió va tenir
lloc al mateix Teatre Liceu amb la re-
presentació del Macbeth corresponent
al preassaig general.

El grup «Amics de l’òpera de la
UVic», sorgit arrel d’aquests cursos, va
iniciar la seva activitat el 19 de març
amb la presentació –a càrrec de Jaume
March– de La Traviata. Davant la bo-
na acollida d’aquesta primera experièn-
cia, es va programar també una Aïda,
per al 27 d’abril.

La biblioteca Segimon Serrallonga
a la Universitat de Vic

El dia 30 de març, la senyora Teresa
Serrallonga i el Dr. David Serrat, rec-
tor de la UVic, varen signar el conveni
que donava compliment a la voluntat
de Segimon Serrallonga i Morer de
llegar a la Universitat de Vic els seus
fons bibliogràfics i documentals.

El rector, en nom de la Universitat,
va expressar el seu reconeixement a la
senyora Teresa Serrallonga i el com-
promís que abans del 30 de juny, es
confeccionarà un inventari dels ele-
ments que integren els fons bibliogrà-
fics i documentals del llegat

Tant el fons bibliogràfic com el fons
documental seran objecte d’una cata-
logació específica i es mantindran
units, de manera que no podran ser
diluïts ni dispersats en el fons general
de la biblioteca de la UVic.
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Grup de Recerca de l’Escola
d’Idiomes

Àngels Piñana professora d'anglès a
la Facultat d’Empresa i Comunicació
va presentar el Grup de Recerca d'Au-
tonomia i Autoaprenentatge de Llen-
gües juntament amb Mia Victori, de
la UAB, a la desena Trobada de Cen-
tres d'Autoaprenentatge que va tenir
lloc a Barcelona el 26 de març.

El GRAAL és un grup de recerca in-
teruniversitari format per iniciativa de
la professora de la UVic Àngels Piña-
na, coordinadora, i de Sarah Khan,
professora d'anglès de l'Escola d’Idio-
mes a la Facultat d’Empresa i Comuni-
cació i a l’Escola Politècnica Superior 

Concurs fotogràfic Medi Ambient

Amb el tema de l’Aigua i el medi
aquàtic, i en el marc del projecte Me-
di Ambient es convoca el segon con-
curs fotogràfic de Medi Ambient de
la UVic i Caixa Manlleu. La data mà-
xima de lliurament és el 31 de maig.
Consulteu-ne les bases a www.uvic.es

La diplomatura de Turisme i el
Crèdit Europeu

La Diplomatura de Turisme de la
UVic ha participat activament en el
grup de treball interuniversitari que
sobre el títol de grau en Turisme s’ha
engegat dins del Programa de Con-
vergència Europea de l’ANECA,
Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación.

Aquest grup de treball, format per
més de quaranta universitats de tot
l’Estat, ha comptat, per part de la
Universitat de Vic, amb la presència i
les aportacions dels professors Cristi-
na Font i Sergi Massana. Els treballs
del grup van finalitzar el març amb la
redaccció d’un document de consulta
que reformula tota la carrera de Turis-
me en base als criteris i requeriments
específics del Procés de Bolonya i del
Crèdit Europeu. 

10è aniversari de l’Aula de Teatre

L’Aula de Teatre de la UVic celebra
el seu 10è aniversari amb el grup d’ac-
tors més heterogeni i nombrós dels
últims any, cosa que li ha permès tre-
ballar un drama contemporani com-
plex i atractiu a partir de l’obra de
Sergi Belbel Morir (un moment abans
de morir).

L’obra es presentarà el 17 de maig a
la Universitat de Lleida dins de la 4ª
edició de la Mostra de Teatre de l'Eix
Transversal. L’estrena a Vic tindrà lloc
el 26 de maig a la Fundació «la Cai-
xa».

L’obra mostra com el fet de morir és
l’altra meitat que necessitem per viu-
re; de la mateixa manera que sense
mort no hi ha vida, no hi ha vida sen-
se mort. Ser conscients que podem
morir en qualsevol moment no és una
manera pessimista de viure la vida, si-
nó que ens ajuda a establir una reali-
tat que ens permet gaudir cada segon
com si fos l’últim. ¿En cas de sobre-
viure a aquells segons que estaven a
punt de determinar el punt i final de
la nostra vida, seríem capaços d’apro-
fitar l’oportunitat d’una segona part i
ser prou valents per acomplir tots
aquells somnis adormits? ¿Cal estar a
punt de morir per saber valorar els
dies que se’ns han concedit?

Conferència de Jaume Carner

El 16 de març va tenir lloc a l’Escola
Politècnica Superior la conferència La
innovació a l'empresa a càrrec de Jaume
Carné, d’Elausa, en el marc de l’assig-
natura Política Industrial i Tecnològi-
ca d'Enginyeria d'Organització.

El PuntJove

Si aquest estiu vols anar a estudiar o
treballar a l’estranger vine al PuntJo-
ve o als dijous d’11.15 a 12.00 al Ser-
vei d’Esports, on et podrem informar
sobre agències que gestionen treball a
l’estranger, recursos per trobar feines
per mitjà d’Internet, o bé cursos
d’idiomes a diferents països del món.

Una altra opció per aquest estiu po-
den ser els camps de treball, dels
quals en tenim informació de dife-
rents ONG, com també dels que
s’organitzen des de la Secretaria Ge-
neral de Joventut.

I si el que t’interessa és anar de va-
cances et podem oferir guies de viat-
ges, i informació de diferents països ,
transports, vols d’avió, etc. per mun-
tar-te el teu viatge.

Per altra banda, et poden interessar
les taules rodones Explica’ns-ho, so-
bre camps de treball, treball a l’es-
tranger i interRail, amb persones que
han participat en aquestes experièn-
cies i que l’expliquen a qui s’ho esti-
guin plantejant.

Pel que fa a la formació que oferim
pel maig, hi ha un taller de cangurs,
destinat a aquelles persones que vul-
guin obtenir una base en: desenvolu-
pament de l’infant, expressió i comu-
nicació, tècniques d’estimulació i
autonomia. El preu és de 2 euros i és
farà el dia 15 de 10 a 14h. Les inscrip-
cions ja estan obertes al PuntJove. C.
Ciutat, 4. Vic. Tel. 93 889 17 67.
puntjove@ajvic.net. De dilluns a di-
vendres de 16 a 20 hores.

Mort de la professora 
Ramona Vilalta

El 29 de febrer va morir la professo-
ra Ramona Vilalta, que havia impar-
tit Didàctica de les Ciències a l’Escola
de Mestres (actualment Facultat d’E-
ducació), des 1978 fins al 1983. Pos-
teriorment va impartir-hi classes de
manera més esporàdica entre els anys
1993 i el 1996.



c a m p u s

empresa (Vegeu també els cursos 9, 10 i 39)

1. Introducció a l’exportació

2. Taller de negociació (2a edició)

3. Contaplus Elite 2003 (2a edició) 

4. Xina-Catalunya: cultura, societat i negocis 

comunicació

5. Usabilitat al web

6. Comunicació digital en les comunitats virtuals

7. Projectes de comunicació multimèdia: educar per a
la prevenció 

8. Les altres opinions públiques: nacionalisme,
moviments socials i conflictes en els mitjans de
comunicació 

9. Taller pràctic d’organització d’esdeveniments   

10. Direcció de comptes internacionals en publicitat   

11. Disseny gràfic i Relacions Públiques

administració
(Vegeu també els cursos 18, 39, 40 i 53)

12. Gestió sostenible: perspectives des de l’Amazònia

ensenyament (Vegeu també el curs 47)

13. Independent Language Learning

14. La intel·ligència emocional aplicada a l’educació

15. Curs d’expressió rítmica

16. Utilització d’eines informàtiques per a l’anàlisi de
dades en recerca educativa i en l’àmbit de les
ciències socials (2a edició)

educació i societat
(Vegeu també el curs 24)

17. El cavall com a suport educatiu a les persones amb
necessitats educatives especials

18. Intervenció en l’abús sexual a menors: prevenció,
detecció i actuació (2a edició)

19. El trastorn mental greu a la infància i
l’adolescència (2a edició)

20. El rol de la Teràpia Ocupacional en
drogodependències

21. La màgia com a instrument terapèutic

22. Formació d’adults en salut i educació.
Dinamització i estratègies d’aprenentatge

salut i qualitat de vida
(Vegeu també els cursos 7 i 22)

23. El cos i la veu com a eines d’autoconeixement

24. Autoestima i control d’estrès (3a edició)

25. Prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari (2a

edició)

26. Disseny de projectes de recerca en l’àmbit de les
ciències de la salut

27. Salut i sofrologia

28. El massatge en els infants de 0 a 6 anys

29. Estira’t!!!

30. Massatge com a eina de comunicació corporal (4a

edició): la seva aplicació a la infància i als adults.
Tècniques de relaxació i harmonia corporal 

32. IX Curs de Geriatria: Reptes en l’assistència a les
persones amb malaltia crònica avançada

33. VIII Curs de cardiologia per a metges d’atenció
primària i VI Jornada cardiovascular d’Osona

alimentació i salut

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

35. Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC)
aplicada al sector de l’hostaleria i la restauració

36. Alimentació i cuina mediterrània (3a edició)

37. Recursos informàtics en la restauració social

38. Alimentació vegetariana

medi ambient, natura i esport
(Vegeu també el curs 57)

39. Reptes mediambientals a l’empresa. Aplicació de
la Llei Integral d’Intervenció Ambiental 

40. Conservació de la natura des de la custòdia del
territori. Propietaris, ajuntaments, associacions i
fundacions treballant junts per als valors naturals
i del paisatge

41. Curs d’iniciació a l’orientació esportiva en el medi
natural

enginyeria

42. L’exercici lliure professional. Redacció d’un
projecte de radiodifusió sonora en banda FM i
emissions radioelèctriques

43. Models actuals i noves tendències en Enginyeria
del Software 

astronomia

44. Introducció a la història de l’astronomia

traducció i interpretació 
(Vegeu també el curs 13)

45. Tecnologia i traducció: una aproximació pràctica
per a futurs traductors (2a edició)

46. Interpretació d’enllaç comercial i d’assistència al
turisme (anglès-català-espanyol)

47. Certificate in Collaborative Translation Teaching    

48. Vic Summer Translation Program 

documentació i tecnologies de la
informació i la comunicació (tic).
(Vegeu també els cursos 16, 42 i 43)

49. Excel: sabem fer-lo rendir al màxim? (2a edició)

50. L’accés a la informació a internet (6a edició)

51. Cerca en bases de dades en ciències de la salut i
elaboració de documents científics

52. Introducció als sistemes de posicionament: l’ús
del GPS 

53. Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) aplicat a
l’administració local: una eina de gestió i de presa
de decisions 

54. Curs d’internet avançat

arqueologia

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

art i disseny (Vegeu també el curs 11)

56. QUAM’04. Escultura pública

57. Fotografia de botànica

58. Aparadorisme (5a edició) 

59. Photoshop 7.0 (5a edició)

MMaattrrííccuullaa
De l’1 al 18 de juny
Secretaria de la UVic. Edifici F 
C/ Sagrada Família, 7 
Tel. 93 886 12 22

el reconeixement 

de crèdits per part de 

la uvic està subjecte a 

la superació de

l’avaluació pròpia de

cada curs.
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Les autores dels llibres de cicle inicial
són Imma Canal, Teresa Serra i Rosa
Vilardell.

Matemàtiques CI 1 forma part d’un
projecte innovador perquè els infants
aprenguin matemàtiques en un con-
text motivador i real. Aquest projecte
és una traducció i adaptació del mate-
rial que va publicar la federació d’ikas-
toles l’any 2002.

L’autor és Jesus Mari Goñi, Eusebi
Coromina n’ha fet la traducció, i Bea-
triu Cruset, Xavier Fernández i Do-
lors Rubirola ho han adaptat.

Surten els dos primers volums de
la col·lecció Media TK

Els anuncis de la premsa, coordinat per
Anna M. Torrent, i Manual de pronun-
ciació, de J. A. Castellanos, són els dos
primers títols de la col·lecció «Media
TK», impulsada per la Facultat d’Em-
presa i Comunicació i Eumo Editorial.
Els anuncis de la premsa vol aproximar-
se al món de la publicitat des d’una
òptica global: quin procés segueix la
realització d’un anunci, quines inves-

tigacions prèvies hi ha hagut, quina re-
lació hi ha entre marca i producte, etc.

En aquesta obra hi han col·laborat
especialistes de camps diversos, entre
els quals, la professora Francesca Bar-
trina de la UVic.

Manual de pronunciació, de Josep
Anton Castellanos, és una nova edi-
ció, revisada i ampliada, del títol que fa
anys va publicar Eumo. Ara l’autor
combina els criteris d’elocució formal
amb models d’expressió oral amb un
CD i amb exercicis d’autocorrecció.

Poesia des de Barcelona

Foix, Gil de Biedma, Leveroni, Ma-
nent, Salvat-Papasseit, Vinyoli… va-
ren escriure sobre Barcelona, sobre els
carrers i les places, sobre l’escenari de
les seves emocions, sobre la memòria
de la ciutat… També ho han fet
Abrams, Clapés, Comadira, Gimfer-
rer, Margarit, Parcerisas, Sampere… i
molts d’altres. Víctor Sunyol aplega
aquestes veus a l’antologia Barcelona.
60 poemes des de la ciutat, una de les
novetats d’Eumo per  Sant Jordi.

Àngel Duarte publica una síntesi
sobre el republicanisme

A Història del republicanisme a Cata-
lunya, Àngel Duarte ens ajuda a com-
prendre la dinàmica política de la Ca-
talunya dels segles XIX i XX i explica
el que en constitueix un tret definidor:
un republicanisme de caràcter més ac-
centuat que a la resta de l’Estat, fruit
de la densitat del tramat civil i de la
singularitat de les relacions amb l'Estat
liberal. Duarte és catedràtic d’Història
a la Universitat de Girona. La Biblio-
teca d’Història de Catalunya, és una
coedició entre Eumo i Pagès editors.

Novetats escolars d’Eumo

Entre les novetats d’Eumo per al curs
2004-05 destaquen la nova edició dels
llibres de castellà i el primer llibre
d’una sèrie de matemàtiques, tots dos
per al cicle inicial d’educació primària.

La sèrie de Castellà per a primària plan-
teja un treball del castellà com a segona
llengua escolar, sense anticipar ni repetir
els continguts que ja s’aprenen en català.

c a m p u s

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
>


