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UVic sense fum.
Qüestió de respecte

Aquest mes de febrer començarà a
tota la Universitat de Vic la campanya UVic sense fum. Qüestió de respecte, amb l’objectiu de conscienciar els
fumadors de les molèsties que ocasiona el tabac a l’interior dels recintes
tancats i per tal de fer complir escrupolosament la “Llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies
que poden generar dependència” que
prohibeix que es fumi “en els centres
d’ensenyament de qualsevol nivell”.
La campanya consisteix en uns cartells molt visibles, dissenyats per Eumogràfic, amb un eslògan central que
anirà variant cada mes i amb el lema
comú UVic sense fum. Com que l’espai per a l’eslògan està pensat perquè
pugui canviar amb facilitat, la campanya queda oberta a la participació
amb eslògans originals dels estudiants
que vulguin fer la seva aportació imaginativa a la campanya. Les frases es
poden fer arribar al Servei d’Estudiants, edifici G.

Universitat de Vic

25è aniversari d’Eumo Editorial

L’equip d’Eumo Editorial al complet. D’esquerra a dreta: Núria Arumí, Gemma Redortra, Victòria López,
Montse Ayats, Jaume Pérez, Eusebi Coromina, Ester Carrión, Eva Lancharro, Eva Roquer, Andreu Roca,
Anna Roca i Elena Sánchez.

L’estrena l’agost passat de la imatge
corporativa dels 25 anys d’Eumo, realitzada per Eumogràfic, va donar el tret
de sortida de l’aniversari de l’editorial.
Aquest mes de març els actes de commemoració arriben al punt àlgid, amb
una festa al Casino de Vic el dia 11, un
bon motiu per al retrobament entre els
autors i col·laboradors d’Eumo Editorial i la comunitat universitària.
Durant la festa tindrà lloc el lliurament del Premi de Didàctica, que convoquen la Facultat d’Educació i Eumo,
i que en aquesta edició s’ha atorgat al
professor Sebastià Barceló, de Palma
de Mallorca, pel seu treball Eines per
tractar els conflictes. La vetllada continuarà amb un refrigeri i algunes sorpreses que els organitzadors no han
volgut desvetllar.

També s’obsequiarà els convidats
amb un llibre-catàleg, del qual ha tingut cura el professor Manuel Llanas,
que recull la història i la producció
editorial d’Eumo en aquest quart de
segle, i un altre llibre assagístic, Mirades al segle XXI, que aplega textos de
destacats pensadors del nostre temps:
Pilar Benejam, Jordi Castellanos, Josep Fontana, David Jou, Ricard Torrents i Jesús Tusón.
El Servei d’Audiovisuals de la UVic
col·labora també en l’organització
amb recursos tècnics i humans.
El 30 de març, amb motiu de la visita
que Josep Lluís Carod-Rovira farà a la
UVic, Eumo l’ha convidat a participar
a la presentació del llibre Mirades al segle XXI amb una conferència sobre el
futur de la política.

Carrer Sagrada Família, 7. Tel 93 886 12 22. Fax. 93 889 10 63. http://www.uvic.es
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Premi Fundació Caixa Manlleu
d’Iniciatives de Custòdia
del Territori
La Universitat de Vic i la Xarxa de
Custòdia del Territori col·laboren
amb la Fundació Caixa de Manlleu
en la gestió del Premi d’ Iniciatives de
Custòdia del Territori. L’objecte del
Premi és concedir bianualment un reconeixement a les dues millors iniciatives de custòdia del territori, amb
4.000 i 2.000 euros respectivament.
En aquesta la primera convocatòria
s’hi han presentat 13 projectes: 9 de la
comarca d’Osona, 2 del Vallès Oriental i 2 del Vallès Occidental. La Universitat de Vic presideix el jurat del
premi i hi participa com a vocal. La
resolució del jurat es va fer pública el
16 de febrer a l’Auditori de Caixa
Manlleu. A continuació el Dr. Martí
Boada, professor de la UAB, impartí
la conferència “Desenvolupament
sostenible i custòdia del territori”.
Promoció de l’activitat física en els
centres d’atenció primària
La Facultat d’Educació i la Direcció
d’Atenció Primària d’Osona han posat
en marxa un programa pilot per a la
promoció de l’activitat física en els centres de salut. Es tracta d’un programa
pioner que té la doble finalitat d’incrementar el percentatge de persones físicament actives i facilitar la promoció
de l’activitat física des de l’àmbit de
l’atenció primària.
El programa pilot va començar el 19
de gener al Centre d’Atenció PrimàriaNord de Vic i tindrà una durada de
cinc setmanes. Va dirigit als adults i
gent gran amb factors de risc cardiovascular millorables gràcies a la pràctica
regular de l’activitat física.
Els responsables del programa són els
doctors Anna Puig, Francesc Martín i
Agustí Comella, de la Facultat d’Educació, i la doctora Glòria PuigVila per
part del CAP Nord.

Torrents reivindica llegir
Verdaguer sense prejudicis

Ricard Torrents, director de la Càtedra Verdaguer de la UVic, reivindica, en el seu nou llibre A la claror de
Verdaguer, una lectura d’aquest poeta
lliure de prejudicis i l’equipara als
grans autors del cànon occidental.
Tal com destaca Joan Triadú al pròleg, Torrents “assalta i fa a miques
conviccions ben encastellades sobre
Verdaguer”.
L’autor també fa una anàlisi crítica
de la recepció de Verdaguer en els
nostres dies i tanca el llibre amb una
confessió personal sobre la seva trajectòria d’estudiós de Verdaguer.
El PuntJove
El PuntJove -Servei d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Vic- ofereix
en col·laboració amb l’Escola d’Educadors d’Osona, els cursos: Salut per a
educadors/es d’adolescents i joves, que es
farà els dimarts, des del 5 d’abril al 17
de maig, amb una durada total de 21
hores de 19 a 22h, i Formació Intercultural per a Educadors/es, que es farà els
dilluns i dimecres, des del 4 al 20
d’abril, amb una durada total de 20 hores de 18 a 21h.
Aquest mes de maig hi haurà la tercera edició del curs de cangurs. Destinat
a persones que no tinguin formació ni
experiència en la tasca de cangur i vulguin iniciar-s’hi.
Més informació a http://puntjove.ajvic.net

“la Caixa” fa una aportació de
18.000 euros per a la recerca dels
estudiants
En el marc de col·laboració establert
entre “la Caixa” i la Universitat de
Vic, l’entitat d’estalvi s’ha compromès a fer una aportació de 18.000
euros com a ajuda a la recerca dels estudiants. Des del Vicerectorat de Recerca s’establirà la normativa per distribuir aquesta aportació entre els
estudiants que col·laborin amb algun
dels grups de recerca de la Universitat
de Vic.
2 d’abril: Jornada de Portes de
Obertes a la UVic
El dissabte 2 d’abril tindrà lloc la tradicional Jornada de Portes Obertes de
la UVic durant la qual el públic podrà
fer visites guiades totes les instal·lacions de la Universitat, assistir a sessions informatives de totes les titulacions, i gaudir d’activitats com ara
tallers, exposicions...
Als assitents de fora de Vic, se’ls facilita transport gratuït amb vals de gasolina si vénen amb cotxe, o bé el tiquet de
bus o de tren si opten pel transport públic. La Universitat serà oberta a tothom de 10 a 2 i de 4 a 8h.
Cessió d’escultures de ceràmica

Al vestíbul de l’edifici F es poden
contemplar tres peces de cerèmica de
Francisco Javier Herran Delgado titulades Abel’uj’o I, II i II, 1993, que foren
2n premi de ceràmica escultòrica a la
Biennal Internacional de Ceràmica
Ciutat de Vic 1993. Les peces pertanyen al fons d’art de l’Ajuntament de
Vic i han estat cedides a la UVic.
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Llibre del professor Salvador Simó

El professor de Teràpia Ocupacional
Salvador Simó Algado ha publicat el
llibre Occupational therapy without
borders: learning from the spirit of survivors (Kronenberg, Simó Algado, Pollard. Elseviers). Recentment se n’ha
fet la presentació mundial al Col·legi
de Terapeutes Ocupacionals de Londres, i ja s’han venut prop de 2000
exemplars a tot el món.
El llibre es vertebra en quatre seccions: 1.Veus de supervivents. 2. Fonaments filosòfics i teòrics. 3. Projectes
concrets d’intervenció. 4. Docència i
recerca
Es tracta d’un ambiciós projecte editorial, coordinat des de la Universitat
de Vic conjuntament amb la Universitat de Sheffield (Anglaterra), en el qual
han participat més de 40 autors de països dels cinc continents. Es de destacar que tots els autors hi han participat
de forma altruista, i que els beneficis
del llibre es dedicaran a un projecte
d’ajuda humanitària.
Premis de recerca de Batxillerat
El 8 d’abril acaba el termini de presentació de treballs de recerca per als
setens Premis UVic de recerca d’estudiants de Batxillerat. Els treballs poden
optar a tres modalitats (ciències socials,
ciències exactes i arts), cadascuna dotada amb un premi de 1.500 euros. Podeu trobar tota la informació al corró
de notícies de la pàgina principal de la
UVic (www.uvic.es).

Vint dissenys d’Eumogràfic a BAU,
escola de disseny, i a l’Escola
d’Art Serra i Abella
L’exposició itinerant Vint dissenys
d’Eumogràfic, organitzada amb motiu
de la commemoració el 2004 del vintè
aniversari de l’estudi de disseny de la
Universitat de Vic, i que presenta una
antologia dels treballs realitzats durant
aquests anys, estarà instal·lada a l’Escola d’Art Serra i Abella de l’Hospitalet del 7 de febrer al 4 de març. Anteriorment, entre gener i febrer, havia
estat a BAU, escola de disseny, on es va
inaugurar amb una conferència de
Ton Granero. Els primers llocs on es
va exposar aquesta mostra antològica
dels treballs d’Eumogràfic van ser la
galeria H2O de Barcelona i el Temple
Romà de Vic.

Ampliació de la Biblioteca de
Can Butjosa

El 22 de gener va tenir lloc la inauguració de les obres d’ampliació de la Biblioteca infantil i juvenil de de Can
Butjosa a càrrec de l’alcalde de Parets
del Vallès, Joan Seguer, i del rector de
la UVic, David Serrat. Les instal·lacions d’aquest equipament han estat
remodelades i ampliades per poder disposar d’un espai de formació, independent de l’espai públic, per impartir les
classes corresponents al Certificat d’Especialització en Biblioteques Escolars i
Infantils (CEBEI), que s’expedeix conjuntament amb la Universitat de Vic.
Noves bases de dades a la web
de la Biblioteca de la UVic

Exposició de guarniments
d’animals
Del 14 al 21 de gener va tenir lloc a
la sala municipal Can Dachs de La
Garriga l’exposició “Guarniments
d’animals de peu rodó: cavalls, muls i
ases. Una col·lecció del mas Colomer
de Taradell (Osona)” realitzada pel
grup de recerca “Món rural: evolució
i factors de canvi” de la Universitat
de Vic, amb l’associació dels Tres
Tombs de la Garriga. L’exposició proposava descobrir el ric patrimoni etnològic relacionat amb el món dels
animals de treball, les feines i les eines de pagès.

A la pàgina web de bases de dades de
la Biblioteca podeu consultar un nou
recurs sobre anuncis publicitaris.
Spotstv.com.
PsycINFO és nova base de dades sobre psicologia i psiquiatria de l’American Psychological Association amb cites i resums d’articles de revista,
llibres, tesis doctorals i informes.
Conté informació publicada des del
1872 (revistes) i des del 1987 (resta de
materials). S’actualitza setmanalment.
Psychology & Behavioral Sciences Collection (P&BSC) és una base de dades
a text complet de revistes científiques
especialitzades en les diverses branques de la psicologia i la psiquiatria.
Complementa la base de dades PsycINFO, en tant que totes les revistes
de PBSC hi estan indexades. Cobreix
des de l’any 1965.
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Pilar Godayol publica una
biografia de Virginia Woolf

Pilar Godayol, professora de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, ha publicat a la
col·lecció “Dones del XX” de l’Editorial Pòrtic una biografia no convencional d’una de les escriptores angleses
més reverenciades del segle XX. Figura central del grup de Bloomsbury,
Virginia Woolf compaginà l’escriptura amb una vida farcida de relacions
desbordants i solituds inconsolables.
Virginia Woolf. Cinc-centes lliures i
una cambra pròpia s’acosta a la donamite per mitjà de les persones amb qui
establí vincles indestructibles: la mare, la germana pintora Vanessa Bell, el
marit i crític literari Leonard Woolf,
l’escriptora Katherine Mansfield, la
polifacètica aristòcrata Vita SackvilleWest, la safista Radclyffe Hall, la
compositora sufragista Ethel Smyth,
l’editora Victoria Ocampo i l’amic i
crític d’art Roger Fry.
Jornades Culturals
BingBangBAU ‘05
Del 9 a l’11 de febrer tingueren lloc
a BAU, escola superior de disseny, les
jornades culturals anuals del centre:
la BingBangBAU’05. Una setmana de
conferències, tallers, workshops i activitats acadèmiques i lúdiques sobre
el disseny.

Anna Puig, ponent a Sevilla
Anna Puig Ribera, professora de la
Facultat d’Educació va participar al
XXIV Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria que va tenir lloc a Sevilla
del 8 al 11 de desembre del 2004.
En aquest congrés va haver-hi tres
ponències, una de les quals es titulava
Actividad física y medicina de familia
que va tenir 4 ponents d’arreu de l’Estat espanyol, un dels quals era Anna
Puig que amb el títol Análisis de la
promoción física desde atención primaria, comparación con el modelo anglosajón va explicar els resultats parcials
de la seva tesi doctoral. D’aquesta
ponència se’n va publicar un resum a
la revista Atención Primaria.
Llibre sobre les llengües menys
traduïdes

Acaba d’aparèixer el llibre Less translated Languages, que inclou una selecció de les conferències que es van impartir al 5è Congrés Internacional de
Traducció “Interculturalitat i traducció: les llengües menys traduïdes”
(UAB, octubre 2001). D’aquesta seleccció, tres articles són de professores
de la UVic: “Theatre and translation:
Unequal exchanges in a supermarket of
cultures” d’Eva Espasa, “Maria-Mercè
Marçal: (Re)presentation, textuality,
translation” de Pilar Godayol i “Translation from Hebrew into Catalan: A
current assessment” d’Irene Llop.

La Universitat de Vic
al Saló de l’Ensenyament
Del 9 al 12 de març la Universitat de
Vic serà present un any més al Saló de
l’Ensenyament de Barcelona per donar a conèixer la seva oferta d’estudis
per al curs 2005-06.
El Saló de l’Ensenyament és l’aparador més important de Catalunya pel
que fa estudis universitaris de tots nivells. L’estand de la UVic ocupa 100
m2 i enguany disposarà d’un taller
d’activitats periodístiques portat per
estudiants de les carreres de comunicació de la UVic que entrevistaran els
joves visitants i que emetran aquestes
entrevistes al mateix estand.
L’estand de la UVic és atès permanentment per professors i estudiants
de tots els centres.
Treball de recerca
a l’Escola Politècnica
El 9 de febrer es va presentar a l’Escola Politècnica Superior el treball titulat Pla Estratègic de Recerca en Ciències de la Salut a la Comarca d’Osona
que fa un diagnòstic i avaluació de la
Recerca en Ciències de la Salut que es
fa a la Comarca d’Osona per poder
proposar o definir un pla estratègic
d’actuació.
L’autora del treball és Immaculada
Bosch i Coma, enginyera tècnica en
Informàtica de Gestió per la UVic,
amb una àmplia experiència professional a l’Hospital General de Vic, i
que amb aquest treball obtingué l’Enginyeria en Organització Industrial.
L’estudi deixa patent la necessitat de
promoure tasques de Recerca vinculades a l’activitat generada per l’atenció sanitària a malalts que requereixen atenció primària, hospitalització,
consulta externa, urgències i atenció
específica en unitats diagnostiques i
terapèutiques, així com la derivada de
la promoció de la salut, la prevenció
de les malalties, la rehabilitació i les
cures pal·liatives.
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Jornada de Disseny Periodístic
El 22 de febrer se celebraran les primeres Jornades de Disseny Periodístic
a la UVic. El programa es compon de
dues conferències, la primera a càrrec
d’Enric Satué, dissenyador gràfic,
historiador, professor de la Universitat Pompeu Fabra i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. El 1988 va rebre el primer
Premi Nacional de Disseny i és un
dels personatges més rellevants del
disseny gràfic català. Darrerament ha
redissenyat el bisetmanari El 9 Nou.
La segona conferència la impartirà
Norberto Baruch B, periodista, dissenyador gràfic, redactor creatiu, artista digital i docent universitari,
il·lustrador i autor de la historieta Patone Perrone. Autor de llibres sobre
política i educació, director del Capítol Rioplatense de la Society For
News Design, dels estudis de Disseny
de la Informació i del weblog VisualMente <http://visualmente. blogspot.com/>.
Eumogràfic a Visual

Trobada de comunitats sense fils
de Catalunya

El 29 de gener va tenir lloc a la UVic
la trobada de comunitats WIFI de
Catalunya 2005.
Les WIFI són comunitats de xarxes
sense fils que treballen amb la banda
ampla pública. La tecnologia WIFI
permet comunicar aparells electrònics
a gran velocitat i té un ampli camp
d’aplicació. Un dels més coneguts és
la capacitat de connectar-se a internet
sense cables o bé en la domòtica. L’objectiu és crear xarxes paral·leles a la
pròpia internet per tal de connectar
entre si diversos domicilis, compartint recursos i serveis.
Més informació a: http://www.comesfa.org/guifi/sax2005/cosf/PresentacioVIC28012005.html

TV en català per internet
El becari de doctorat de la UVic, Josep Maria Frigola Sèculi, adscrit a la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, ha posat en
marxa recentment, amb l’ajuda del
seu pare, físic i programador, una plataforma televisiva per Internet: IRCCatalunya.TV.
Aquesta iniciativa ha sorgit a partir
de IRC-Catalunya.org, una xarxa de
xats catalana que Josep Maria Frigola
ja va inaugurar l’any 2003. La diferència amb altres plataformes ja
existents és que aquesta és la primera
televisió catalana que emet exclusivament per Internet. És totalment gratuïta i es manté sense publicitat de
cap mena. La proposta està oberta a
tot tipus de col·laboracions d’entitats
sense ànim de lucre per tal d’incorporar nous continguts o crear nous canals. Per exemple, es poden promocionar noves formacions musicals que
volen donar a conèixer maquetes o vídeos. L’adreça de la pàgina web és
www.irc-catalunya.tv

Pràctiques de Ciències de la Salut

La revista de disseny Visual, una de
les més prestigioses de l’Estat en la
matèria, dedica sis pàgines del seu número 121 a Eumogràfic, el taller de
disseny de la UVic, al llarg de les
quals desglossa una entrevista amb
Ton Granero i Albert Cano i fa una
antologia fotogràfica dels darrers treballs de l’estudi de disseny. El motiu
de l’article és també la commemoració del vintè aniversari d’Eumogràfic.

A finals de l’any passat es va signar
un conveni de col·laboració entre la
Policlínica Medipole de Cabestany i la
UVic per tal que els nostres estudiants
hi facin pràctiques. Aquest febrer ja hi
va la primera estudiant d’infermeria.
Vuit estudiants més i dos professors
d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició
van a Nicaragua. Dos estudiants de
Nutrició i tres de Teràpia Ocupacional van a Argentina, un de Fisioteràpia a Holanda i dos a Dinamarca.
També arriben a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut dues estudiants Erasmus, una estudiant d’Infermeria d’Amsterdam, i una de
Teràpia Ocupacional d’Alemanya.

Dones al cim de l’Everest
El dia 8 de març l’escaladora catalana Marisa Huguet, impartirà una
conferència a l’Aula Magna de l’edifici Torre dels Frares sobre el com i el
perquè de les dones que han fet el cim
de l’Everest. L’acte l’organitza el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la
Dona, la Càtedra UNESCO Dones,
desenvolupament i Cultures i els Servei d’Audiovisuals de la UVic.
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IX Jornades de Traducció a Vic
sobre Gènere i Traducció

El 9 i 10 de març tenen lloc a la UVic
les novenes Jornades de Traducció a
Vic. El dimecres 9 hi ha conferències
plenàries a càrrec de Louise von Flotow (Universitat d’Ottawa) i de Carol
Maier (Universitat de Kent, Ohio). El
dijous 10 de març les conferències
plenàries són a càrrec de José Luís Giménez Frontín –La violència d’Eros– i
de Rosemary Arrojo de la Universitat
de Binghamton. Les Jornades es clouran amb un homenatge a la poetessa
Montserrat Abelló.

La investigació com a procés de
formació
La Facultat d’Educació organitza les
Terceres Jornades Universitàries: “La
investigació com a procés de formació” que enguany tindrà com a tema
“¿Què canvia la investigació formativa (IF) a l’aula universitària”.
Les Jornades se celebraran a la Universitat de Vic els dies 14 i 15 d’abril
de 2005.
Les Jornades s’adrecen a estudiants
de Mestre, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Educació Social i altres
estudis relacionats amb l’àmbit educatiu. Les persones participants han
de presentar comunicacions sobre els
processos, els productes i la dimensió
didàctica, formativa i d’aprenentatge
de Treballs de Recerca, relacionats
amb l’educació. Més informació a:
http://www.uvic.es/fe
5a edició del Premi de Promoció
de la Salut

“Recursos digitals lliures” a les
Jornades sobre les TIC
De l’11 al 15 d’abril tindrà lloc la vuitena edició de les Jornades sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’Escola Politècnica Superior de
la Universitat de Vic sobre els Recursos
digitals lliures.
L’extraordinària revolució tecnològica és tutelada per empreses, que limiten les possibilitats de fer-hi aportacions locals i d’aconseguir una millor
distribució de la riquesa. Un bon nombre de governs de països desenvolupats
com Alemanya, França o Finlàndia,
però també de països emergents, com
Xina, Índia o Brasil, recolzen el moviment del programari lliure i del codi
obert. Més enllà dels governs, multinacionals com IBM, Oracle, Netscape,
Sun, Computer Associates, SAP, Hewlett Packard, Dell o Silicon Graphics
estan basant part del seu model de negoci en programes de codi obert.

L’Escola Universitària de Ciències
de la Salut convoca per cinquè any
consecutiu el Premi de Promoció de la
Salut. Poden optar al premi tots els estudiants matriculats a la Universitat
de Vic. Els treballs que s’hi presentin
han de sr una proposta de promoció
de la salut en qualsevol dels seus àmbits, adreçada a la població en general
o a un grup específic. La presentació
ha de ser en català, en el format que es
consideri més adequat, i com més
didàctica millor. Els treballs s’han
d’entregar a la Secretaria de l’EUCS
abans del 29 d’abril d’enguany. La dotació és de 1080 euros. Més informació a la www.uvic.es/eucs/campus

Alumnes de Sant Miquel fan un
TN als platós de TV de la UVic

Vint-i-un alumnes de primer de
batxillerat de la branca humanisticosocial del Col·legi Sant Miquel de Vic
van gravar un telenotícies per presentar-lo en un concurs universitari d’informatius.
Per fer aquesta activitat extraescolar,
els alumnes han utilitzat el nou plató
de TV del Servei d’Audiovisuals. Prèviament havien participat en el taller
d’audiovisuals –amb a cursos de locució, edició i presentació– impartits
per J.M. Roma i R. Parra durant la
Setmana de la Ciència.
Sobre l’experiència han destacat que
els havia agradat molt de participar
en un projecte d’aquestes característiques a la UVic, tot i patir els ‘nervis
del directe’, i haver pogut veure de
primera mà la feina que hi ha darrera
les càmeres i que no es veu a pantalla.
Cicle de conferències sobre
Salut i trebal docent
Organitzat per la Facultat d’Educació i Comissions Obreres el 17 i el 24
de febrer i el 3 de març s’imparteixen
tres conferències sobre les condicions
de treball en l’educació a càrrec de
Jaume Carbonell, Emília Molinero i
Miquel Lázara a la Facultat d’Educació. L’objectiu és reflexionar sobre la
situació dels professionals de l’ensenyament, donar a conèixer els riscos
laborals i contribuir a pal·liar el malestar de la comunitat docent presentant
un mètode que avalua, proposa i aplica solucions als riscos psicosocials.
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Rebuda oficial dels estudiants
internacionals d’intercanvi

El 9 de febrer va tenir lloc la recepció del Rector als 30 estudiants que
s’incorporen el segon semestre a la
UVic per completar els seus estudis.
La meitat d’aquests estudiants cursaran el semestre a la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, i l’altra meitat ho farà a la
Facultat d’Empresa i Comunicació.
Els països de procedència són: Estats
Units, amb 16 estudiants, Polònia
amb 4, Regne Unit amb 5, i amb un
estudiant cadascun: Mèxic, Hongria,
Canadà, França i Itàlia.
Durant l’acte el Rector, juntament
amb els degans dels dos centres, els
responsables de l’oficina de mobilitat i
els estudiants mentors, va reiterar la
importància de realitzar una estada en
un país estranger per a la formació
personal i professional.
Ponència del Dr Ramon Pinyol
El Dr. Ramon Pinyol, professor de la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, va presentar
la ponència Les traduccions al català a
l’època romàntica.Una aproximació al
col·loqui internacional Traducció i traductors, del romanticisme al realisme,
que va tenir lloc de l’11 al 13 de novembre de 2004 a la Universitat Pompeu Fabra. Recentment el grup de recerca del qual el Dr. Pinyol és
investigador principal va rebre 44.00
euros de finançament per al projecte
de recerca Jacint Verdaguer: edición crítica, fuentes, contexto y recepción.

Els 20 rectors de les universitats
de l’Institut Joan Lluís Vives es
troben a Morella
El Consell General de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) es va reunir el
divendres 11 de febrer a Morella, en
el marc dels actes commemoratius del
X aniversari de la fundació de la Xarxa. Els vint rectors de les universitats
de l’IJLV es reuniren amb caràcter extraordinari i presidiren l’acte de celebració del desè aniversari, al qual assistí un centenar de convidats entre
membres dels equips de govern de les
20 comunitats universitàries que aplega el IJLV, representants de les administracions autonòmiques, i d’entitats
culturals i acadèmiques.
El Consell General és l’òrgan suprem de govern de la xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives i està
integrat pels 20 rectors de les universitats que en formen part.
Activitats del professor
Joan Isidre Badell
El professor Joan Isidre Badell serà
present amb diverses comunicacions i
pòsters a les 2es Jornades Interprofessionals biblioteca pública, organitzades per la xarxa de biblioteques associades a la UNESCO, que tindran
lloc del 9 al 13 de març a Calafell.
També participarà a les 3es Jornades
sobre biblioteques escolars a El Prat
de Llobregat de l’1 al 3 de març i a la
9a Jornada Española de Documentación (FESABID 2005), a Madrid, el
13 i 14 d’abril, on es presentaran els
resultat d’un estudi d’inserció laboral
dels diplomats en Biblioteca i Documentació de la UVic.
Badell també forma part del Comité
d’Experts que ha de fer el seguiment
de la construcció de la gran biblioteca
pública del Born, a Barcelona, i del
Comité Científic de les “XI Jornadas
Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud”,
Terrassa, octubre del 2005.

Amics de l’Òpera

L’1 de febrer els Amics de l’òpera de la
UVic van visionar a l’Aula Magna l’òpera Tosca de Giacomo Puccini. Els
Amics de l’òpera de la UVic és un grup
de professors i gent de l’Aula de la Gent
Gran que, amb la intenció de gaudir i
de donar a conèixer l’òpera entre la comunitat universitària, es reuneixen cada mes per comentar i visionar òpera
en sessions que són obertes a tothom,
especialment els estudiants.
Per a l’1 de març s’ha programat Rigoletto de Giuseppe Verdi, amb libreto de
Francesco Maria Piave, basat amb
l’obra teatral Le Roi s’amusse de Víctor
Hugo.
Pràctiques al Goldsmiths College

Del 10 al 22 de gener, un grup
d’alumnes de la Facultat d’Educació
van fer una estada de pràctiques de
dues setmanes en escoles de primària
del sud-est de Londres dins del marc
de l’intercanvi que organitzen la Facultat d’Educació i el Goldsmiths
College de la Universitat de Londres.
Les professores tutores Anna Vallbona i Núria Medina van acompanyar
els alumnes de la universitat de Vic
durant la seva estada a Londres.

Cafè Central i Eumo publiquen
dos grans de la poesia:
Brossard i Quasimodo
Eumo i Cafè Central acaben de publicar dins la col·lecció “Jardins de
Samarcanda” obres de Salvatore Quasimodo i Nicole Brossard.
L’erotisme dels versos de Brossard
(Quebec, 1934), escriptora feminista
de fama internacional, ens arriba en
la versió que el poeta i editor Antoni
Clapés ha fet de l’obra Instal·lacions
(amb i sense pronoms).
L’autora participarà en les dues presentacions dels dies 8 i 9 de març, a la
llibreria Laie de Barcelona i l’Alliance
Française de Sabadell, respectivament.
D’altra banda, el poeta Ponç Pons ha
traduït Dia rere dia, una obra que Salvatore Quasimodo va escriure sota la
dura experiència del domini nazi. El

Nobel italià hi denuncià la injustícia i
la brutalitat de la guerra.

Biblioteca d’Història de Catalunya,
que coediten Eumo i Pagès editors.

El medievalista Salrach signa el
nou títol de Biblioteca d’Història
de Catalunya

La revista d’arqueologia
Cota Zero inicia una nova etapa

L’historiador Josep M. Salrach ofereix, en el llibre Catalunya a la fi del
primer mil·lenni, una panoràmica de
la societat catalana als segles IX i X interpretada sobretot des de l’òptica del
poder i de l’organització de la societat. Prenent com a punt de partida el
llegat romà, explica el creixement de
les terres cultivades amb els seus protagonistes, els pagesos i els guerrers
En aquest recorregut, tan sintètic
com suggestiu, Salrach ens dibuixa
una comunitat que va definint els
seus trets identitaris al llindar dels
orígens de Catalunya.
Aquest és el quart volum de la sèrie

MÉS QUE UN CARNET
>

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.

La revista Cota Zero, que dirigeix
l’arqueòleg Walter Cruells i publica
Eumo, arriba al número 19 amb una
reestructuració dels continguts que, a
partir d’ara, donarà més importància
a les seccions d’actualitat i a les col·laboracions especials.
No obstant això, l’eix de la publicació
continua sent un dossier monogràfic,
dedicat aquesta vegada a la paleodemografia.
La revista es distribueix per subscripció i es pot comprar també en llibreries especialitzades.
En aquesta ocasió l’artista que signa la
il·lustració de la coberta és el reputat
dibuixant, pintor i escultor Joma.
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