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Setmana digital a la UVic

Del 25 al 31 d’octubre té lloc a la
Universitat de Vic la Setmana digital
organitzada per la UVic i l’Ajunta-
ment de la ciutat amb nombroses ac-
tivitats, conferències, tallers i cursos
per il·lustrar l’abast que tenen els usos
i serveis que vertebren la Societat del
Coneixement en el nostre entorn més
immediat. 

La conferència inaugural del dia 25
tindrà lloc a l’Aula Magna de la UVic
amb el tema La nova política en Socie-
tat de la Informació. L’endemà hi hau-
rà la Trobada d’empresarials a l’edifici
El Sucre. El dia 27 tindrà lloc, entre
altres, la taula rodona sobre Periodis-
me digital participatiu i el taller In-
troducció a l’animació digital que im-
partirà Matt Logue, senior character
animator de la trilogia El senyor dels
anells. El mateix Matt Logue impar-
tirà l’endemà una conferència sobre
Animació Digital: les noves ten-
dències i Lucio Villasol, cap de l’Àrea
de Projectes del consorci Localret im-
partirà el taller Societat del coneixe-
menti administració local. 

El conjunt de la informació es pot
consultar la www.ajvic.net/vicdigital/

Amb la presència del conseller en
Cap de la Generalitat de Catalunya,
Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls, el di-
rector general d’Universitats, Sr. Ra-
mon Vilaseca, l’alcalde de Vic, Sr. Ja-
cint Codina, i el rector de la UVic,
Dr. David Serrat, el dimecres 13
d’octubre va tenir lloc la inauguració
oficial del curs 2004-05. L’acte es va
iniciar amb una recepció del Conse-
ller a les empreses mecenes de la UVic
al vestíbul de l’edifici F on es va inau-
gurar una placa amb les disset empre-
ses i institucions que han fet possible
la construcció de la segona torre de
l’edifici i els interiors de la primera
planta.

Posteriorment va tenir lloc la inaugu-
ració oficial. La lliçó inaugural va anar
a càrrec del Dr. Carlos Scolari, profes-
sor de la Facultat d’Empresa i Comu-

nicació sobre les Noves tendències del
disseny interactiu. A continuació es va
atorgar la medalla de la UVic a la dipu-
tada Joaquima Alemany, per la seva
ferma postura personal a favor del mo-
del universitari de Vic i en particular
per la promoció dels estudis de gènere
que va desembocar en la creació del
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de
la Dona, i de la Càtedra Unesco «Do-
nes, desenvolupament i cultures» com-
partida amb la UB.

Després es van entregar els premis
extraordinaris de cada carrera i Jacint
Codina, Josep Bargalló i David Se-
rrat van fer els respectius parlaments
en els quals va quedar clara la perso-
nalitat específica de la Universitat de
Vic i el compromís explícit de la Ge-
neralitat de Catalunya de donar su-
port a aquest model diferenciat.

Josep Bargalló inaugura el curs a
la Universitat de Vic

Foto de la recepció de Josep Bargalló a les empreses mecenes de la UVic.
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La professora Montserrat Martín
llegeix la tesi doctoral a Londres 

Montserrat Martín, professora de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-
port de la Facultat d’Educació va obte-
nir el grau de Doctor of Philosophy
(PhD) al Department of Sport Scien-
ces de la Brunel University de Londres
per la seva tesi Generating female free-
dom among women’s relationships in
rugby union. Narratives of sexual diffe-
rence, el març de 2004.

En paraules seves: «El rugbi és feme-
ní. El rugbi m’ha ajudat i m’ajuda a
partir de mi mateixa amb valors prò-
piament femenins, sense interferències
masculines. El rugbi m’ajuda a no
prescindir del meu cos femení, a rela-
cionar-me amb altres dones que també
gaudeixen del rugbi en femení. 

Això vol dir que mitjançant les meves
relacions amb algunes companyes d’e-
quip, especialment les més intenses i
significatives, he desenvolupat una
manera de ser que escapa a la dicoto-
mia masculí / femení. No respondre a
l’estereotip femení vol dir buscar alter-
natives, originar un ser en femení que
encara s’ha de definir amb paraules,
que encara busca allò que el fa diferent
del discurs fal·locèntric, on només el
llenguatge masculí crea vida.

Gràcies al pensament de la diferència
sexual, que en gran part ha concep-
tualitzat la filòsofa i psiconalista Luce
Irigaray; i més tard ha desenvolupat
un grup de feministes italianes de Milà
i Verona, el meu ésser femení en el
rugbi té possibilitats de ser explicat i
entès en els seus propis termes.»

Àngel Alsina publica una 
col·lecció de matemàtiques

Àngel Alsina, professor de la Facul-
tat d’Educació, acaba de publicar a
Edicions L’Àlber una col·lecció de
quaderns de treball adreçada als nens
i nenes de l’etapa d’Educació Primà-
ria de 30 quaderns, cinc per a cada ni-
vell, des de primer fins a sisè: lògica,
nombres, operacions, mesura i geo-
metria 

La línea metodològica de la col·lec-
ció parteix de la idea que la matemàti-
ca no és una gamma immensa de con-
tinguts aïllats uns dels altres sinó que
constitueixen un cos de sabers molt
relacionats. Per entendre-les cal esta-
blir lligams de tota mena entre les no-
cions i destreses matemàtiques i entre
les matemàtiques i les altres altres àre-
es, en particular amb l’entorn quoti-
dià. 

La proposta que s’ofereix és estimu-
lant, per afavorir que els nens i nenes
pensin; motivadora, perquè s’ho pas-
sin bé; afavoridora de la comprensió,
perquè puguin establir lligams entre
les diferents nocions i destreses que
integren el cos de coneixement ma-
temàtic; i molt relacionada amb l’en-
torn, per facilitar que vegin la necessi-
tat d’allò que estan fent. Tot això els
permetrà, progressivament, sentir-se
matemàticament més competents. 

Primer Congrés sobre Educació
Inclusiva

Els dies 11, 12 i 13 de novembre
tindrà lloc a la Universiat de Vic el
primer Congrés sobre Educació In-
clusiva amb línies de treball com l’a-
tenció a la diversitat en el centre edu-
catiu, l’atenció a la diversitat a l’aula,
la participació en la comunitat de
persones amb capacitats diferents o la
integració social de col·lectius amb
risc d’exclusió. El comitè organitza-
dor el formen els professors Pere Pu-
jolàs, José Ramón Lago, Olga Pedra-
gosa, Gemma Riera, Núria Simó,
Antoni Tort i Jesús Soldevila La con-
ferència inaugural, «Diversos però no
desiguals», la impartirà el Dr. José
Gimeno Sacristán, de la Universitat
de València, i la de clausura, sobre
«L’emoció de conèixer i el desig d’e-
xistir: els models de la didàctica per a
la superació de les dificultats d’apre-
nentatge i d’ensenyament», la impar-
tiran el Dr. Nicola Cuomo i la Dra.
Cinzia de Pelegrin de la Universitat
de Bolonya.

Inorporacions a la Biblioteca

La Biblioteca ha incorporat al seu
fons la col·lecció Oxford Reference
Online (ORO) integrada per un cen-
tenar de diccionaris i obres de re-
ferència generals i especialitzades, al-
gunes d’elles multilingües. Abarca
una gran diversitat de matèries com
informàtica, economia, dret, medici-
na, ciència, tecnologia, llengua, his-
tòria, art, etc., i diccionaris temàtics,
onomàstics, de sinònims, de frases fe-
tes i expressions, entre altres. Tots ells
es poden consultar conjuntament en
una sola cerca, de manera individual
o bé per disciplines.

Es pot consultar des de la pàgina
web de la Biblioteca, a l’apartat de
diccionaris i enciclopèdies de la sec-
ció «Els més concultats» o bé des del
llistat de bases de dades.
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Congrés de Teràpia Ocupacional 
a Atenes

Amb el suport dels grups de recerca
de la Universitat de Vic, i del departa-
ment de Teràpia Ocupacional, el pro-
fessor Salvador Simó ha presentat
tres ponències científiques i el taller
The political nature of human occupa-
tion, conjuntament amb Frank Kro-
nenberg i Nick Pollard, professors de
la Sheffield Hallam University, al
Congrés Europeu de Teràpia Ocupa-
cional, celebrat a Atenes el 22 al 24 de
setembre. També van dur a terme
reunions de treball per ultimar el lli-
bre Occupational therapy without bor-
ders: learning from the spirit of survi-
vors, que es publicarà el desembre
d’enguany i del qual són coautors els
mencionats professors, al costat d’al-
tres d’arreu del món

Anna Palomo imparteix un curs a
Centreamèrica

La professora Anna Palomo de la
Facultat d’Empresa i Comunicació ha
impartit el curs Patrimonio Histórico-
Cultural: Gestión y Políticas Culturales
en una Sociedad Democrática a les
universitats de Guadalajara (Mèxic),
La Habana (Cuba) i  Nacional Autó-
noma de Nicaragua (Managua) en
col·laboració amb la xarxa temàtica
EDHUCAL (cordinada pel professor
Joan Bou), integrada per les universi-
tats mencionades a més de la Univer-
sitat de Vic i la Universidad del País
Vasco.

Estudiants a l’estranger

El curs acadèmic 2004-05, 21 estu-
diants de la Facultat d’Empresa i Co-
municació estan cursant estudis en
universitats estrangeres en el marc
dels programes Sòcrates/Erasmus i
EC/US: 5 als EUA, 4 a Holanda, 8 a
Anglaterra, 2 a Itàlia i 2 a Canadà.

Pel que fa als estudiants internacio-
nals a la UVic, aquest primer semes-
tre la FEC n’ha rebut 26 de les dife-
rents universitats amb les quals té
conveni. Els estudiants provenen de:
Portugal, França, Itàlia, Anglaterra,
Alemanya i Holanda.

Campionat Comarcal d’Escacs

L’equip d’escacs patrocinat per la
Universitat de Vic s’ha classificat en
tercera posició en el Campionat Co-
marcal d’Escacs per Equips d’enguany.
Han format part de l’equip el profes-
sor de l’EPS Vladimir Zaiats i l’alum-
ne de l’EPS Joan Marin Pagés. En el
Campionat hi han participat sis equips
de diverses entitats de la comarca.

Joan-Isidre Badell 

El professor Joan-Isidre Badell va
presentar el  16 d’octubre a la Univer-
sitat de Múrcia la ponència El CE-
BEI: una experiencia innovadora, en el
marc del Congreso Nacional de la
Asociación Nacional de Archiveros,
Bibliotecarios y Documentalistas.

El 29 de setembre, en el marc de la fi-
ra Liber es va concedir el Premi Nacio-
nal al Foment de la Lectura de la Fede-
ració de Gremis d’Editors d’Espanya a
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can
Butjosa de Parets del Vallès. La biblio-
teca té vinculació amb la UVic a través
de la Facultat d’Educació i la Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació, i especialment des del
curs passat amb la realització conjunta
del Certificat d’Especialització en Bi-
blioteques Escolars i Infantils (CE-
BEI).

Llibre de la Dra. González Davis

La Dra Maria González Davies,
professora de la Facultat de Ciències
Humanes, Traducció i Documenta-
ció des de 1993, acaba de publicar el
llibre Multiple Voices in the Transla-
tion Classroom a la prestigiosa edito-
rial John Benjamins (www.benja-
mins.nl).

L’objectiu de l’obra és aportar idees
per a l’ensenyament adaptables a di-
versos entorns d’aprenentatge i amb
diferents combinacions lingüístiques.
Tant l’enfocament pedagògic com les
activitats, les tasques i els projectes es-
tan basats en principis comunicatius,
humanístics i socioconstructivistes:
així, els estudiants participen activa-
ment en el seu procés d’aprenentatge
mitjançant la presa de decisions i amb
una relació interactiva a l’aula, en for-
ma de fòrum de debats o tallers.

A totes les activitats s’especifiquen
clarament els objectius, que van des
del nivell més rudimentari de la pa-
raula fins a les qüestions de sintaxi
més complexes i  les diferències cultu-
rals. A més, volen ser una síntesi de
diverses teories de la traducció, no
només d’aquelles basades en la lin-
güística, sinó també de les derivades
dels estudis culturals.

Útil per a professorat de traducció, a
ensenyants de llengua estrangera que
vulguin incloure la traducció a les se-
ves classes, a llicenciats i traductors
professionals que pensin dedicar-se a
l’ensenyament. 
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El PuntJove

El PuntJove –Servei d’Informació
Juvenil de l’Ajuntament de Vic– ofe-
reix en col·laboració amb l’Escola
d’Educadors d’Osona, els següents
cursos: 

–Salut per a educadors/es d’adoles-
cents i joves, els dimarts, del 5 d’abril
al 17 de maig de 2005, amb una
durada total de 21 h. L’horari serà de
19 a 22 h. L’objectiu d’aquest curs és
proporcionar coneixements i eines
metodològiques per fer accessible la
informació referent a temes de salut
(sexualitat, anorèxia i bulímia, dro-
gues, malalties de transmissió sexual
–MTS–...) que afecten especialment
joves i adolescents. El preu del curs és
de 30 euros i els titulars del Carnet
PuntJove gaudeixen d’un descompte
de 5 euros.

–Formació Intercultural per a Edu-
cadors/es, els dilluns i dimecres, del 4
al 20 d’abril de 2005, amb una dura-
da total de 20 hores. L’horari serà de
18 a 21 hores. L’objectiu del curs és
proporcionar una base formativa so-
bre la immigració i la interculturali-
tat, oferir eines de tractament de la
diversitat i la mediació. El preu del
curs és de 30 euros i amb el Carnet
del PuntJove 25 euros.

Informació i inscripcions a l’Escola
d’Educadors d’Osona (plaça Don
Miquel de Clariana, 3. Vic). L’horari
és de 9 a 14,30 h., de dilluns a diven-
dres, tel. 93 889 34 76, o al Punt Jove
(c. de la Ciutat, 4. Vic). L’horari és de
16 a 20 h., de dilluns a divendres. Tel.
93 889 17 67.

Si busques feina pots apuntar-te a
la borsa de cangurs i classes particu-
lars. Només has d’omplir una fitxa-
currículum que estarà a disposició
dels pares i mares interessats i penja-
da a Internet per consultar-la. Tam-
bé pots apuntar-te directament al
Servei d’Estudiants de la UVic els di-
jous d’11,15 a 12, ja que el PuntJove
hi és a la teva disposició.

Exposició «Deu anys de l’Aula de
Teatre de la Universitat de Vic»

Al vestíbul de l’edifici B del campus
de Miramarges es farà, a partir del 21
d’octubre, un repàs fotogràfic dels 10
anys d’activitat de l’Aula de Teatre de
la UVic. L’exposició consta d’un recull
de fotografies amb el cartell de l’obra
que s’ha representat cada any i un text
explicatiu d’acompanyament. Paral·le-
lament es mostraran fragments de les
representacions a través d’un monitor
de televisió i vitrines amb material de
suport –textos i indumentària– per fa-
miliaritzar el visitant amb el procés de
producció d’una obra.

El mateix dia 21, a les 21.30 hores,
l’Aula de Teatre de la Universitat
Pompeu Fabra representarà, amb di-
recció de Pep Anton Gómez, l’obra
Diàblegs. Una passejada pel teatre de
l’absurd a l’Institut del Teatre.

Llibre del Dr. Manuel Llanas

El volum El llibre i l’edició a Cata-
lunya: apunts i esbossos, obra del pro-
fessor Manuel Llanas publicada pel
Gremi d’Editors de Catalunya el
2001, va aparèixer el passat mes de ju-
liol en versió espanyola (El libro y la
edición en Cataluña: apuntes y esbozos)
i anglesa (Books and Publishing in Ca-
talonia. Notes and Considerations).
Una de les finalitats d’aquestes tra-
duccions és presentar la nostra reali-
tat bibliogràfica i editorial a la Fira
del Llibre de Guadalajara (Mèxic),
l’edició d’enguany de la qual, a finals
de novembre vinent, ha triat Cata-
lunya com a país convidat.

Activitats de la Setmana 
de la Ciència 2004

Ja fa vuit anys que, en col·laboració
amb la Fundació Catalana per a la Re-
cerca, la UVic programa un conjunt
d’activitats en el marc de la Setmana
de la Ciència.

Les activitats, que tindran lloc del 5
al 12 de novembre, s’han programat
des de l’Escola Politècnica Superior
(EPS), l’Escola Universitària de Cièn-
cies de la Salut (EUCS) i la Facultat
d’Empresa i Comunicació (FEC) con-
juntament amb l’Ajuntament de Vic,
el Centre d’Estudis Interdisciplinaris
de la Dona (CEID), la Societat Cata-
lana de Química de l’IEC, Eumo Edi-
torial, el Servei d’Audiovisuals de la
UVic i la Societat Catalana de Mico-
logia.

Enguany hi haurà conferències, pre-
sentació d’un llibre, exposició de bo-
lets i tallers de cuina, d’audiovisuals,
de GIS, de noves tecnologies de
l’energia, de biotecnologia i medi am-
bient, de bioinformàtica, d’elaboració
de productes carnis i de metodologia
per a l’elaboració d’anuaris socioe-
conòmics. Especialment dirigida als
alumnes de secundària i batxillerat
aquest any es repetirà l’experiència de
la presentació, en format d’una mati-
nal, dels treballs de recerca de batxille-
rat presentats en la darrera edició dels
premis de la UVic. I, finalment, tam-
bé tornarem a allotjar la Sessió Cientí-
fica de la Societat Catalana de Quími-
ca, enguany dedicada al món de la
xocolata.

Totes les activitats es troben descrites
a la pàgina web de la Universitat
<http://www.uvic.es>.



Exposició «Apel·les Mestres i
Caldetes»

Sota el títol «Apel·les Mestres i Cal-
detes. Mostres de la presència de Cal-
des en la seva obra», l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac va acollir l’exposició
Apel·les Mestres, la quimera de l’artista
presentada en el marc de la Platafor-
ma Cultural de la Universitat 2004 a
partir del fons de la professora Carme
Rubio. L’exposició va tenir lloc de l’1
al 10 d’octubre a l’Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural de
Caldes d’Estrac. 

Conferència d’Oriol Amat

El 21 d'octubre, a l'Aula Magna de
la UVic, Oriol Amat, catedràtic de
Comptabilitat i cap del Departament
d'Empresa de la Universitat Pompeu
Fabra, va impartir la conferència Re-
forma de les NIC (Normes Internacio-
nals de Comptabilitat).

Anna Bonafont 

Divendres 8 d’octubre es van cele-
brar els Col·loquis de Vic, enguany
sobre el tema «la Salut». La professora
Anna Bonafont va participar-hi (tot i
no ser present) amb la ponència «Salut
i Envelliment». 

D’altra banda, del 2 d’octubre al 8
d’octubre, la professora Bonafont va
visitar la ciutat de Helsinki, en una
setmana de treball per tal de conèixer
tots els programes de Benestar Social
de Finlàndia i especialment de les ciu-
tats de Helsinki i Vantaa. 

Víctor Obiols

El Dr. Víctor Obiols, de la Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i Do-
cumentació, va participar al 1r Simposi
sobre Joan Vinyoli, que es va celebrar a
Santa Coloma de Farners del 15 al 17
d’octubre. Hi va presentar la comuni-
cació «Aquella esborronadora il·lumina-
ció en la poesia de Joan Vinyoli».

Implantació d’un nou curriculum
acadèmic a la Facultat d’Agricultu-

ra de la Universitat de Pristina 

La Facultat d’Agricultura de la Uni-
versitat de Pristina (Kosova) vol ade-
cuar els seus plans d’estudi als criteris
emanats de la declaració de Bolonya.
Amb aquesta finalitat es va sol·licitar
un Projecte Tempus de la Unió Euro-
pea.

La Universitat de Vic participa en
aquest projecte en nom de l’Institut
Joan Lluís Vives. Els dies 27, 28 i 29
de setembre d’enguany es va celebrar a
Pristina la tercera reunió de la Comis-
sió Planificadora amb objecte de fer el
seguiment del programa, amb la parti-
cipació del professor Manuel Vilar, de
l’Escola Politècnica Superior.

Presentació del nous curs de
l’EPS als col·legis professionals

Un any més l’Escola Politècnica Su-
perior col·labora amb els Col·legis
d’Enginyers Tècnics Industrials d’A-
ragó, de Lleida i de Balears, per a im-
partir la carrera d’Enginyeria en Orga-
nització Industrial en format semipre-
sencial.

Els actes de presentació del curs
2004-05 es van celebrar als esmentats
col·legis els dies 8, 17 i 24 de setem-
bre, respectivament, amb presència
de la direcció de l’EPS.

Així mateix, durant l’acte de Palma
de Mallorca es va fer lliurament dels
diplomes de graduació als estudiants
de la primera promoció.

La professora Anna Puig va llegir
la tesi de doctorat a la Universitat

de Bristol

Anna Puig, professora de Ciències
de l’Activitat Física i de l’Esport  de la
Facultat d’Educació va obtenir el títol
de doctora (PhD) per la Universitat
de Bristol el 7 de maig del 2003.  

La seva tesi Physical activity promo-
tion in the Catalan primary health care
system: an exploratory study, està espe-
cialitzada en l’àrea de l’activitat física
i la salut, i més concretament en l’àrea
de la promoció de l’activitat física. 

Analitza la situació actual de la pro-
moció d’activitat física als centres
d’atenció primària de Catalunya: si
els metges i infermeres promouen ac-
tivitat física als seus pacients, amb
quines dificultats es troben, etc. Pos-
teriorment, es fa una comparació de
la situació a Catalunya amb altres paï-
sos (sobretot Austràlia, Anglaterra i
els Estats Units).  

A Catalunya un alt percentatge de la
població és inactiva. Els centres d’a-
tenció primària són un lloc ideal per a
aconsellar sobre activitat física.

Aquest estudi té com objectiu esta-
blir dades descriptives sobre la pràcti-
ca de promoció de l’activitat física en
els centres d’atenció primària i explo-
rar les experiències de metges i infer-
meres en aquesta promoció en el seu
dia a dia professional. 

c a m p u s

Carles Torras, degà de l’Escola Politècnica Su-
perior, i el professor Francesc Castellana.
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Subvenció a l’edició crítica de
Verdaguer

La Dirección General de Inves-
tigación del Ministerio de Educación
y Ciencia ha decidit donar una sub-
venció de 44.000 euros al projecte de
recerca «Jacint Verdaguer: Edición
Crítica, Fuentes, Contexto y Recep-
ción», l’investigador principal del
qual és el professor de la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Do-
cumentació Dr. Ramon Pinyol.

La Comissió de selecció ha fet notar
que ha valorat positivament que
l’equip d’investigadors del projecte ja
ha treballat en l’edició crítica de les
obres de Verdaguer i ha demostrat que
ho fa amb rigor crític i treballant
sincronitzadament i en harmonia, i
que els punts forts del projecte són
que compti amb la col·laboració
d’Eumo Editorial, que l’equip sigui el
nucli central de la Societat Verdaguer i
que els investigadors col·laborin amb
un grup de recerca de la Universitat de
Barcelona.

Transpèrmia de Marcel·lí Antúnez
a la Setmana Digital

En el marc de la Setmana Digital  de
Vic, el dijous 28 d’octubre es presen-
tarà al Sucre l’espectacle Transpèrmia,
de Marcel·lí Antúnez. Hi ha venda
anticipada de localitats a les oficines
de l’IMAC i a Caixa Catalunya, i des-
comptes amb el carnet de la Universi-
tat de Vic.

Exposició
vint dissenys d’eumogràfic

El divendres 12 de novembre, a les 8
del vespre, s’inaugurarà al Temple Ro-
mà de Vic l’exposició vint dissenys
d’eumogràfic amb motiu del vintè ani-
versari de l’estudi de disseny. Tal com
explicita el títol, l’exposició consisteix
en una tria de vint treballs representa-
tius del disseny d’Eumogràfic, l’estudi
de disseny de la Universitat de Vic.

Aquesta mateixa exposició s’ha po-
gut veure a la Sala H2O de Barcelona
del 7 al 30 d’octubre.

Conferència de Joaquim M. Puyal

Joaquim M. Puyal va ser a l’Aula
Magna de la UVic per impartir la con-
ferència «L’efecte aicnàlubma» com a
acte d’inauguració del curs de la Fa-
cultat d’Empresa i Comunicació. La
presentació del convidat va anar a cà-
rrec d’Eduard Pujol, professor de Co-
municació i periodista a Catalunya
Ràdio.

Modelat digital i Animació 3D a
BAU, escola de disseny

BAU, escola de disseny, centre vin-
culat a la UVic, ha iniciat aquest curs
la titulació de Modelat digital i Ani-
mació 3D que ofereix una formació
continuada de 2 anys per cobrir les
necessitats d’un sector professional
emergent. Aquesta nova via formativa
ofereix coneixements en tecnologia
digital i del ciberespai, i basa la forma-
ció en l’animació, la imatge de síntesi i
la interactivitat dels nous mitjans, ca-
paços de transformar la comunicació,
l’oci, i la manera de produir, distribuir
i consumir aquests productes audiovi-
suals i interactius.

Així mateix, BAU participa activa-
ment en els seminaris i conferències
de la propera edició del Saló Art Futu-
ra’04 que tindrà lloc del 28 al 31d’oc-
tubre simultàniament a Barcelona,
Madrid, Granada, Pamplona, Valla-
dolid, Vigo i Vitòria i que estarà dedi-
cat a les implicacions socials, cultu-
rals, artístiques i tecnològiques de la
Realitat Virtual, el Modelat Digital,
l’Animació 3D i les xarxes informàti-
ques. 

Inauguració dels nous platós de
televisió

El dimecres 10 de novembre tindrà
lloc la inauguració dels nous plató de
televisió i locutori de ràdio de l’edifici
B del campus de Miramarges que han
de servir sobretot per a les pràctiques
dels estudis de Comunicació Audiovi-
sual de la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació.



El professor Sergi Massana 
assumeix la direcció del SART

L’1 de setembre d’enguany, el pro-
fessor Josep Turet va deixar la direc-
ció del Servei d’Assessorament, Re-
cerca aplicada i Tecnologia (SART) i
va ser substituït pel professor Sergi
Massana.

Segons el vigent Pla de Desenvolu-
pament del SART 2002-05, uns dels
objectius bàsics a assolir és incremen-
tar-ne els àmbits d’actuació amb la fi-
nalitat de fer-ne el centre de trans-
ferència de coneixement de tots els
camps de recerca de la UVic. Amb el
nomenament del nou director, provi-
nent de la Facultat d’Empresa i Co-
municació, es visualitza el trànsit cap
a un SART que abraci els interessos
de transferència de coneixement de
tota la Universitat sense menystenir
cap de les tasques de caràcter tècnic
que el SART du a terme amb tanta
eficàcia i per a les quals compta amb
el suport del professor Enric Vilalta
com a coordinador de Projectes.

Els reptes més immediats són la cre-
ació d’un nou Pla de Desenvolupa-
ment i la redacció d’uns Estatuts, re-
quisit imprescindible per convertir el
SART en una OTRI (Oficina de
Transferència de Resultats d’Investi-
gació), una figura creada pel Ministe-
ri d’Educació i Ciència per a gestio-
nar les relacions entre  la Universitat i
l’Empresa.

c a m p u s

Creació del Museu del Coure de
La Farga Lacambra

El 6 d’octubre va tenir lloc a la UVic
la signatura d’un conveni de col·labo-
ració entre la Universitat i la Fundació
Privada de la Corporació Metal·lúrgica
Catalana, pel qual la UVic assessorarà
la Farga Lacambra en el projecte  muse-
ològic i  museogràfic del futur Museu
del Coure de La Farga Lacambra.

Oriol Guixà, president de la Funda-
ció i director general de La Farga La-
cambra va explicar que aquest és un
dels projectes que es portaran a terme
amb motiu de la commemoració del
bicentenari de la fundació de l’em-
presa, que tindrà lloc el 2008. Està
previst que el museu es localitzi en
l’edifici fundacional de la companyia,
a la seu de La Farga Lacambra.

El Museu del Coure, l’únic a Europa
dedicat monogràficament a aquest
metall, presentarà també els dos se-
gles d’història de la companyia. El co-
ordinador del projecte museològic i
museogràfic és el  Dr. Joaquim Pla,
de la UVic, i el projecte gràfic del
Museu anirà a càrrec de l’estudi de
disseny Eumogràfic.

Conferència sobre l’hepatitis

Dintre de la 16a campanya de vacu-
nació contra l'hepatitis que s’admi-
nistra als estudiants de primer curs
d’Infermeria, per al 26 d'octubre, hi
ha programada la conferència: «As-
pectes epidemiològics sobre l'hepati-
tis», a càrrec de Miquel Vilardell, Dr.
en Medicina i cap del Servei de Pre-
venció de l'Hospital General de Vic.

El conseller Joan Saura visita la
Universitat de Vic

El dimecres 20 d’octubre l’Hble. Sr.
Joan Saura, Conseller de Relacions
Institucionals de la Generalitat de
Catalunya va visitar la Universitat per
recollir les propostes que fa la UVic
per a la redacció del nou Estatut. La
visita va consistir en una entrevista
amb el Consell de Direcció de la Uni-
versitat, durant la qual se li van expo-
sar la personalitat i els objectius de fu-
tur de la instució. A continuació va
impartir la conferència «Un nou Esta-
tut per al segle XXI» a l’Aula Magna
de l’Edifici Torre dels Frares.

Caixa de Manlleu beca 41 
alumnes de la UVic 

El 7 d’octubre va tenir lloc l’acte de
lliurament de beques a la mobilitat
per als estudiants de la Universitat, a
l’Auditori de Caixa de Manlleu de
Vic.

Enguany s’han repartit un total de
17.600  a 41 estudiants de tots els
centres de la UVic amb millors expe-
dients acadèmics, que participen en
programes de mobilitat:.

Durant l’acte, que va comptar amb
intervencions del director general de
Caixa Manlleu, el Sr. Dídac Herrero,
i del Rector de la Universitat de Vic,
el Sr. David Serrat, es van presentar
tres treballs d’estudiants que havien
realitzat estades a Anglaterra, Holan-
da i Alemanya durant el curs passat i
es van entregar les beques correspo-
nents al curs 2004/2005. 
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El geògraf osonenc Jaume Font
publica Osona: la terra i la gent

Osona: la terra i la gent és un llibre
escrit pel geògraf i professor de la
Universitat de Barcelona Jaume Font
i il·lustrat amb més de tres-centes ins-
tantànies que la fotògrafa Lourdes
Sogas ha fet expressament per mos-
trar tota la bellesa del paisatge físic i
humà osonenc.

Al llarg de més de quatre-centes pà-
gines, Jaume Font explica, comenta i
ensenya la geografia d’Osona, amb
un estil planer però rigorós.

L’obra, amb disseny d’Eumogràfic i
publicat per Eumo Editorial, es pre-
sentarà el dia 24 de novembre al Mu-
seu Industrial del Ter, dins els actes de
la Setmana de la Ciència.

Un llibre sobre la noblesa
catalana i un sobre Macià Vila,

novetats d’Eumo

Pere Molas, catedràtic d’història de
la Universitat de Barcelona, ens ofe-
reix, al llibre L’alta noblesa catalana a
l’Edat Moderna , una bona panoràmi-

ca d’un tema força desconegut de la
nostra història: el món de l’aristocrà-
cia i la seva evolució entre els segles
XVI i XIX.

Una altra novetat editorial, publica-
da per Eumo i el Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada, és Macià Vila i
el «vapor cremat», de Pere Pascual,
Gemma Estrada i Angelina Ferreras. 

Aquest llibre aprofundeix en la figu-
ra de Macià Vila i Mateu, un dels pro-
tagonistes més rellevants de l’arrenca-
da de la industrialització catalana. 

Àngel Alsina publica un llibre de
matemàtiques per als més petits

Àngel Alsina, professor a la Univer-
sitat de Vic i a la de Girona, ha publi-
cat el llibre Com desenvolupar el pen-
sament matemàtic dels 0 als 6 anys
(Eumo Editorial), adreçat als mestres
d’educació infantil.

L’autor fa un seguit de propostes
pràctiques i sistemàtiques per atendre
les necessitats de l’infant en l’adquisi-
ció  del pensament matemàtic. I ho fa
en el context d’un aprenentatge glo-
bal.

Eumo enceta, en coedició amb la
UB, la sèrie «Català fàcil»

Anna Frank. El diari d’una noia, La
vida de Pau Casals, de M. Rosa Bayà,
i Històries poc corrents, una adaptació
de contes de Pere Calders, són els tres
primers títols de la col·lecció «Català
fàcil», dirigida pel professor de la
UVic Eusebi Coromina i coeditada
per Eumo i la UB. Miquel Tuneu,
cap de Publicacions de la UVic, i Do-
lors Solà, responsable del Consorci
per a la Normalització Lingüística de
Vic, també són al consell assessor.

Adreçada especialment a estudiants
de català com a segona llengua i a
alumnes de secundària i adults amb
problemes de lectura i d’aprenentat-
ge, la sèrie cobreix un àmbit editorial
desatès fins ara.

Publica textos de tres nivells de
complexitat: amb un màxim de 500
paraules al primer nivell; 1.500 pa-
raules al segon; i 3.000 al tercer.

Les obres combinen la traducció i
l’adaptació de textos ja publicats amb
la redacció expressa per a cada nivell.
Cada llibre va acompanyat d’un CD
amb la versió oral enregistrada.

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
>
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