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La UVic impartirà quatre graus i sis
màsters el curs 2008-2009

El Consell Interuniversitari de Cata
lunya, reunit el 13 de febrer, va donar
la seva conformitat a quatre dels graus
presentats a aprovació per la UVic per
al curs 2008-2009:
• Ciències de l’Act. Física i l’Esport
• Traducció i Interpretació
• Traducció i Estudis Europeus
• Biotecnologia Biomèdica.
Amb l’entrada a l’Espai Europeu
d’Educació Superior els ensenyaments
universitaris s’estructuren en grau,
màster i doctorat. Amb aquesta nova
estructura es pretén que els estudis
universitaris de tota la Unió Europea
siguin homologables. D’aquesta manera
s’incrementaran les oportunitats labo

rals dels estudiants i se n’afavorirà la
mobilitat entre els països europeus.
Els graus s’impartiran en quatre
anys (240 crèdits europeus) i donaran
una formació general que capacita per
a l’exercici professional. Els canvis que
comporten els graus respecte de les
titulacions actuals són: Establiment
dels crèdits europeus ECTS (European
Credit Transfer System). Es posa l’ac
cent en l’aprenentatge de l’estudiant,
que en el pla d’estudis s’explica en
termes de competències i continguts
que cal anar assolint. La càrrega de les
assignatures es mesura per les hores que
l’estudiant hi ha de dedicar (1 crèdit
antic=10 hores de classe / 1 crèdit ECTS
=25 hores de treball de l’estudiant). Al
sistema d’avaluació continuada s’hi

suma el fet que els ensenyaments són
més flexibles, adequats al mercat labo
ral (els plans d’estudis es revisaran de
forma constant). Es promou i facilita
la mobilitat en tots els sentits (entre
estudis i entre universitats de diferents
països). En la majoria dels casos no
caldrà homologar el títol per a exercir
l’activitat professional a Europa.
La UVic també oferirà sis màsters
universitaris:
• Comunicació i Gastronomia
• Comunicació Digital Interactiva
• Tecnol. Aplicades de la Informació
• Biologia de Sistemes
• Traducció Especialitzada
• Interpretació de Conferències.

Edita: Servei de Publicacions de la Universitat de Vic. Redacció: Manuel Llanas, Teresa Lleopart, Mercè Rocafiguera, Carlos Scolari i Miquel Tuneu. Fotografies:
Servei d’Audiovisuals de la UVic. Disseny: Eumogràfic. Imprès a: Novoprint. D.L.: B-40.564-90
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Incorporacions al govern de la UVic
A partir del gener de 2008 Josep M.
Clotas va substituir Antoni Uix com
a gerent de la Universitat de Vic. J.M.
Clotas és economista de formació i
té una dilatada experiència en el món
universitari com a gerent del Parc
Mediterrani de la Tecnologia de la
UPC a Castelldefels, i anteriorment
controller de la Fundació Universitat
Autònoma.
El Patronat de la Fundació Univer
sitària Balmes es va ampliar amb tres
membres de representació social per
tal de completar els catorze patrons
previstos en els estatuts. Els nous pa
trons són Joaquim Comella, president
del Consorci Hospitalari; Oriol Guixà,
president de la delegació a Osona de
la Cambra de Comerç de Barcelona;
i Lluís Jou, notari i professor de dret
civil de la Universitat de Barcelona;
ostentaran al càrrec per un període
de quatre anys i podran ser reelegits

indefinidament. També es va fer el
relleu del patró representant de les
empreses vinculades, que durant vint
anys ha estat Anton Granero, director
d’Eumogràfic, i que ara és Montse Ayats,
directora d’Eumo Editorial.
Amb el nomenament d’aquests
patrons, i de Ricard Torrents el curs
passat, es completa per primera vegada
el Patronat de la FUB amb els seus
catorze membres.
Componen el Patronat de la FUB,
l’alcalde de Vic com a president i dos
patrons elegits entre els regidors; tres
patrons de la Generalitat de Catalunya,
un d’ells com a vicepresident; tres pa
trons representants del professorat i
PAS de la UVic elegits pel Claustre de
la Universitat; un patró representant
de les empreses vinculades a la UVic; i
quatre patrons de representació social
elegits ara.

Josep M. Clotas

Lluís Jou i Oriol Guixà

Falten infermeres?
Anna Bonafont

Directora del’Escola
Universitària de Ciències de
la Salut de la UVic

Entre la diversitat de factors que con
tribueixen a la falta de professionals
d’infermeria, sovint s’apel·la a la poca
motivació per realitzar aquests estudis
o a les expectatives que expressen els
titulats recents per accedir a un con
tracte de treball.
A diferència d’altres professions que
també ofereixen serveis a les persones,
a les infermeres se’ls continua atribu
int una motivació “vocacional” que té
connotacions d’abnegació, de sacrifici i
d’altruisme. Aquesta no és, a parer meu,
una qüestió de poca importància, atès
que determinades visions condicionen
l’anàlisi i l’abordatge de la resolució dels
problemes. Però, ¿podem retreure a les

infermeres, recentment titulades o que
treballen amb precarietat laboral durant
anys, que busquin unes condicions de
treball millors i més estables? No hem
de confondre la disposició a exercir una
determinada professió, amb la crida a
realitzar una missió testimonial.
L’estudiant quan acaba la seva forma
ció és conscient que inicia el seu camí de
professionalització. Coneixedor de les
seves mancances, espera trobar un lloc
de treball que li permeti desenvolupar
les seves capacitats i potencialitats. No
ens ha d’estranyar que, si té la possi
bilitat d’escollir, triï en funció de les
oportunitats que afavoreixin els seus
interessos professionals i personals.
Fa més de vint anys que alguns
hospitals dels Estats Units van adoptar
una estratègia per fidelitzar i atreure
les infermeres; són els anomenats
“hospitals magnètics”. Amb aquesta
terminologia s’identifica aquelles or
ganitzacions sanitàries que atreuen i
retenen professionals que proporcionen

unes cures infermeres d’excel·lència. Els
criteris es basen sobretot en una pràctica
infermera de qualitat, que permet una
atenció professionalitzada des d’una
perspectiva personal d’aprenentatge
i de desenvolupament de la professió
centrada en les persones ateses.
Les expectatives de les infermeres
no van dirigides exclusivament a millo
res salarials i laborals, contràriament
al que sovint s’afirma, sinó que tenen
molt a veure amb les oportunitats
d’increment permanent de la qualitat
dels serveis que donen als usuaris per
tal de millorar el seu benestar i la seva
qualitat de vida.
Per resoldre el problema de la manca
d’infermeres caldrà definir estratègies
que conciliïn les necessitats del nostre
sistema de salut pel que fa a la finalitat
dels serveis, eficàcia i eficiència, amb
les expectatives dels professionals que
volen contribuir-hi de manera compro
mesa i responsable.
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4a Fira Universitat Empresa

IV Fira Universitat Empresa va tenir
lloc el dimarts 11 de març amb ’un
conjunt d’activitats per donar suport
als estudiants en el seu camí cap al
món professional. La Fira compta amb
el suport de la Cambra de Comerç de
Barcelona i la Unió Intersectorial del
Ripollès.
El matí de la Jornada era dedicat a
l’emprenedoria i la innovació. Se celebrà
la II edició del Workshop Idea-Crea:
“Aprendre a emprendre”, un espai de
seminaris, conferències i casos pràctics
sobre com generar una idea de negoci
i fer-la realitat. Es van poder escoltar
els consells d’experts emprenedors, i
es va fer una presentació del portal de
l’emprenedor innovador de “la Caixa”.
Durant aquesta sessió tingué lloc el
lliurament de premis del concurs bianual
‘De la idea a la creació’. També es van
oferir tres tallers didàctics: “El Servei
d’Inserció Laboral de la UVic”, “Les
eines de recerca de feina” i “Reconèixer
les habilitats i actituds personals que
permeten destacar en el lloc de treball”.

Ernest Maragall va presentar
el CIFE a la UVic

El conseller d’Educació Ernest Ma
ragall va ser a la Universitat de Vic el
25 de gener per presentar el Centre
d’Innovació i Formació en Educació
de la UVic que iniciarà les activitats
el curs vinent.
Aquest centre té com a prioritaris
tres objectius: donar suport als plans
de formació permanent del profes
sorat d’Educació Infantil, Primària i
Secundària; impulsar la formació per
a la innovació i millora de la docència
universitària a la UVic i fomentar la
col·laboració amb altres entitats pel
que fa a la formació de professionals
de l’educació del l’àmbit sociocomu
nitari. El CIFE neix per donar un

BUC, nova revista de llibres i
cultura

A primers de maig es distribuïrà la nova
revista de difusió bibliogràfica i cultural
de la Xarxa Vives d’Universitats. El
primer número inclourà una entrevista
al genetista mallorquí Lluís QuintanaMurci i articles sobre la Xina, juntament
amb les novetats bibliogràfiques del
conjunt de les universitats dels Països
Catalans.
La difusió es farà a través de les ma
teixes universitats de la Xarxa i es podrà
trobar també a les principals llibreries.

0

CAMPUS Universitat de Vic

marc de coordinació i potenciar la
formació permanent del professorat
que fa temps que es du a terme des
de la UVic i atendre les demandes en
nous projectes.
Ernest Maragall va aprofitar la
visita, tal com havia promès l’octubre
passat amb motiu de la inauguració
del curs acadèmic, per mantenir una
reunió amb el Consell de Direcció de
la Facultat.
La direcció del CIFE ha estat
encomanada al professor José Ramon
Lago, coordinador dels estudis de
Psicopedagogia i de la Formació Con
tinuada a la Facultat d’Educació de la
Universitat de Vic.

La revista BUC substitueix el butlletí
NEU, editat també per la Xarxa.
El consell de redacció el formen:
membres de les comissions de Comu
nicació, d’Activitats Socioculturals i de
Publicacions de la Xarxa Vives.
Actualment la Comissió de Publi
cacions és presidida per Josep Ter
radellas, delegat per a les Relacions
Institucionals i la Comunicació de la
Universitat de Vic.

Museu del Coure

El 16 d’abril s’inaugura a Vinyoles d’Orís
el Museu del Coure de l’empresa La
Farga Lacambra. La concepció, disseny
i estructuració d’aquest Museu és un
model poc habitual de cooperació en
tre la universitat i l’empresa, tant per
l’originalitat de la proposta com per les
dificultats intrínseques a la realització
d’un projecte d’aquesta envergadura.
Els objectius i ritmes de treball i
d’organització de les empreses i les
universitats són molt diferents. Les
empreses, amb una estructura mar
cadament jeràrquica, treballen en un
entorn altament competitiu i han de
donar resultats a curt termini en un
àmbit molt específic. Les universitats
en canvi, amb una estructura en xarxa,
desenvolupen funcions educatives, de
recerca en diversos àmbits i de transfe
rència de coneixement i de tecnologia a
la societat, però sense la immediatesa de
terminis de l’empresa. Compaginar les

funcions, els ritmes i els requeriments
d’ambdues entitats no és sempre senzill,
i quan s’aconsegueix plenament, com
ha estat el cas del Museu, és perquè
hi ha hagut una confluència de volun
tats, una confiança i uns objectius ben
consensuats.
Amb motiu del bicentenari de la fun
dació de l’empresa, La Farga Lacambra
va acordar de commemorar l’efemèride
amb un museu que divulgués de manera
atractiva tant la història de l’empresa
com el coneixement del coure i les seves
aplicacions al llarg de la història.
La direcció de La Farga va tenir
interès que la creació del Museu fos
dirigida per la Universitat de Vic, i el Dr.
Joaquim Pla, especialista en història de
la ciència, va assumir la responsabilitat
dels projectes museològic i museogràfic,
i va desenvolupar-los amb un equip de
professors que hi han treballat al llarg
dels quatre anys.

Oficina Tècnica de Suport a
l’Empresa
L’11 de març va tenir lloc a l’Aula
Magna de la UVic la presentació de
l’Oficina Tècnica de Suport a l’Empresa,
creada per apropar la UVic a l’empresa
i contribuir a la innovació i al progrés
econòmic i social del país. L’acte va
comptar amb la presència de destacats
membres de la Universitat de Vic, de
la Cambra de Comerç de Barcelona,
del CIDEM i de la Unió Intersectorial
Empresarial del Ripollès.
L’Oficina es posa a disposició de
les empreses, les institucions i les
persones que vulguin beneficiar-se dels
recursos, de la capacitat formativa i del
coneixement que genera la Universitat
de Vic.
Es tracta d’una iniciativa que sorgeix
del conveni signat amb la Cambra de
Comerç de Barcelona el 9 de març
de 2007, en el qual s’especificava
la necessitat de realització d’un pla
d’acció que impulsés les relacions
universitat-empresa.

Catàleg de serveis de la UVic
per a les empreses
Amb motiu de la quarta edició de la
Fira Universitat Empresa, el dimarts
11 de març es va presentar l’Oficina
Tècnica de Suport a l’Empresa de la
Universitat de Vic (OTSE) amb una
taula rodona sobre transferència de
coneixement universitat-empresa,
i la presentació de les conclusions
dels tallers sobre les necessitats de
les empreses de la comarca d’Osona
i la Universitat de Vic. També es va
presentar i difondre el primer catàleg

dels serveis i instal·lacions que la
Universitat pot oferir a les empreses
i que es basa sobretot a donar suport
a la innovació i estudis; serveis espe
cialitzats (correcció, serveis gràfics i
editorials, biblioteca); espais i equi
paments; borsa de treball; formació
(màsters, formació continuada, for
mació a mida, idiomes, autoaprene
tatge); estudiants de pràctiques; i
patrocini, mecenatge i beques.
Consulteu el web de la UVic.
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Jornada de Portes Obertes

El dissabte 12 d’abril tindrà lloc a
la Universitat de Vic la Jornada de
Portes Obertes que cada any té lloc per
aquestes dates. La Jornada permet
de mostrar a futurs estudiants i
familiars les instal·lacions i els serveis
universitaris, i per orientar sobre els
estudis que s’imparteixen, el transport i
les diverses possibilitats de residència
que els estudiants tenen a l’entorn del
Campus i a la mateixa ciutat.

Monogràfic de Reduccions
sobre Maria-Mercè Marçal
La revista de poesia Reduccions acaba
de publicar aquest mes de març un
número monogràfic doble sobre la po
esia de Maria Mercè Marçal en el desè
aniversari de la seva mort. Josep Maria
Sala-Valldaura n’ha dirigit i coordinat
la secció d’Estudis i Comentaris.
El número inclou textos de la ma
teixa Maria-Mercè Marçal a cura de
Lluïsa Julià, i de Jordi Pàmias, Anna
Montero, Josep Lluís Badal, Pep Julià i
Pilar Cabot. També inclou traduccions
d’Anne Sexton per Lluís Calvo, Marina
Tsvetàieva per Monika Zgustova,
Louise Labé per Begoña Capllonch, i
estudis de J.M. Sala-Valldaura, Lluís
Calvo, Susanna Rafart, Rosa Delor,
Pilar Godayol, Dolors Udina, Francesc
Codina, Anna Montero, Laura Borràs,
Joan-Elies Adell, Marie-Claire Zimmer
mann i Laia Climent.

Maria-Mercè Marçal, traductora
Dra. Pilar Godayol
Professora de la UVic

Poeta, novel·lista, militant feminista
i traductora, Maria-Mercè Marçal va
desenvolupar una obra literària comba
tiva, ideològica i visiblement sexuada.
A Cau de llunes (1977), el seu primer
llibre de poemes, Marçal ja va enunciar
el que serien els tres grans eixos de
la seva vida i obra, que s’entrelliguen
indestriablement: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
Preocupada pel poc reconeixement
de les dones en el món de la cultura, va
recuperar noms d’escriptores sovint no
gaire ateses pel cànon i en va traduir
algunes obres. Colette, Marguerite Yo
urcenar, Leonor Fini i, en col·laboració
amb l’eslavista Monika Zgustová, les
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poetes russes Anna Akhmàtova i Marina
Tsvetàieva van ser les escollides, no tan
sols perquè la introducció dels seus
escrits a la literatura catalana qüestio
nava els textos i les lectures correctes
que imposa la crítica dominant, sinó
també perquè, temàticament, aquestes
escriptores i Marçal, en la seva vessant
poètica, exploraven espais afins que, o
bé eren només femenins (la maternitat,
el cos), o bé expressaven una experièn
cia femenina específica però comuna
(l’amor, el desamor, la solitud, el dolor,
la mort).
La poesia i l’única novel·la de MariaMercè Marçal, La passió de Renée Vivien
(1994), tracten de la dona, de la subjec
tivitat femenina i les seves relacions
amb ella mateixa i amb el món, de
l’escriptura; les seves traduccions també.
Traduir és triar i, per tant, reprimir unes
opcions en detriment d’unes altres.
Marçal tria a consciència les autores
i les obres que tradueix. A més de la
solidaritat i la militància, es mou per

la sensualitat i la fascinació que sent
per la seva trajectòria vital i literària.
L’afinitat escriptora/traductora és tan
fonda que en el pròleg que acompanya
una de les seves traduccions, La dona
amagada de Colette (1985), Marçal
retrata l’autora com si es tractés de la
pròpia representació: “La seva obra
és, doncs, reflex i esperó del seu llarg
i tenaç aprenentatge de la llibertat.
I, indestriablement, de la seva lluita
constant amb les paraules per fer-los
dir tot allò que abans d’ella no havia
estat expressat i que, per tant, era
inexistent; per fer-los il·luminar zones
inexplorades d’aquell ‘continent negre’
de què parla Freud en referir-se al sexe
femení”.
Marçal lluita, com Colette, per saber
què hi ha darrere el “continent negre”,
darrere la mascarada que amaga l’essència
femenina, i ho fa des de molts fronts. La
traducció és precisament el que li permet
(re)construir més màscares: la seva, la de
l’autora, les de les protagonistes.

Verdaguer a Venècia

Tres professors del grup de recerca
Edició i estudi de textos literaris con
temporanis dirigit pel doctor Ramon
Pinyol, varen participar en el congrés
La Catalogna in Europa / l’Europa in
Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni, que tingué lloc a la Università Ca’
Foscari di Venezia. Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere. Dipartamento di
Americanistica, Iberistica, e Slavistica,
del 14 al 16 de febrer.
En el Congrés es presentaven di
versos temes relacionats amb autors
de literatura catalans i italians, sempre
seguint la relació Catalunya-Itàlia.

Qüestions de traducció, epistolari,
recepció catalana d’autors italians;
recepció italiana d’autors catalans, art,
història i literatura.
Les comunicacions que van pre
sentar els professors de la UVic el
dissabte 16 de febrer foren: Verdaguer
i els seus traductors italians coetanis,
a càrrec de Ramon Pinyol i M. Àngels
Verdaguer, i La Itàlia mística femenina
en l’obra del poeta Jacint Verdaguer.
Ambient intel·lectual i documenta
ció en la seva poesia, a càrrec de M.
Carme Bernal.

Nova col·lecció de M. Carme
Bernal i Carme Rubio
Les professores de la Facultat
d’Educació M. Carme Bernal i Carme
Rubio han encetat una nova col·lecció de
llibres infantils a Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. Es tracta de la col·lecció
L’Onada, els dos primers títols de la qual
són Sarazad i les mil i una nits, il·lustrat
per Montse Ginesta, i Alba rosada, la
princesa que es va enamorar del mar,
il·lustrat per Emma Schmid Raset.
La peculiaritat d’aquesta col·lecció és
que tots els contes són protagonitzats
per noies de qualitats molt peculiars. Els
contes són de lectura fàcil, adreçats a
col·lectius amb dificultats lectores i de
comprensió.
Bernal i Rubio són també directores de
la col·lecció “Tant de gust...”.

Més que un carnet

és l’accés gratuït a instal·lacions esportives

A més dels avantatges universitaris, si
actives el carnet UVic com a targeta de dèbit,
accediràs als sorteigs trimestrals d’un
ordinador portàtil de Caixa Manlleu.
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Ronald Puppo publica la primera
antologia de Verdaguer en anglès
Ronald Puppo va néixer a San Francisco el 1954 i el 1979 s’instal·la
a Catalunya. És graduat en estudis de Llengua i Literatura per
la Universitat de Califòrnia, Santa Cruz, diplomat en Francès
per la Universitat de Grenoble, i doctor en Filosofia per la UAB.
Des de 1995 és professor titular de la UVic. Ha traduït la primera
antologia en llengua anglesa de Verdaguer, Selected Poems
of Jacint Verdaguer: A Bilingual Edition, University of Chicago
2007, amb una introducció del Dr. Ramon Pinyol i Torrents.

Com va conèixer Verdaguer?
Un dia tot contemplant el massís del
Canigó que brillava amb una capa de
neu ampla i blanca, em van explicar
que hi havia una llegenda èpica re
lacionada amb aquesta muntanya, i
que anava de cavallers i fades, i que es
tractava del gran poema fundacional
de Catalunya. Ja no calia que em di
guessin res més.
Com és que abans de Canigó li demanéssin de traduir una antologia
de la poesia de Verdaguer?
Perquè des del punt de vista de la Uni
versity of Chicago Press, resultava
massa arriscat publicar un sol poema
llarg d’un poeta encara desconegut en
el món anglosaxó. Aleshores em van
fer una contraproposta: preparar una
antologia que introduís Verdaguer al
lector anglès, és a dir, la seva obra, la
seva vida i època, i la seva importància
com un dels grans poetes europeus del
segle dinou.
Quins criteris ha seguit a l’hora de
fer la selecció per presentar la poesia de Verdaguer als lectors anglosaxons?
He optat per poemes encara vigents,
on els temes universals i la gran sen
sibilitat del poeta fan que la seva veu
parli a tots els segles, vaja, com qual
sevol clàssic: en aquest cas, un clàssic
modern, que no té data de caducitat.
De la mateixa manera que, a un lector
de poesia anglesa contemporània, li
ve de gust un dia agafar els sonets de

0

CAMPUS Universitat de Vic

Shakespeare, o alguna oda de Keats,
també la poesia de Gabriel Ferrater
en traducció d’Arthur Terry, o de J.V.
Foix en versió de David Rosenthal, o
de Salvador Espriu traduït per Louis
Rodrigues, així mateix, no té res de
sorprenent que també li vingui de
gust un dia agafar Ausiàs Marc o Ja
cint Verdaguer, que ara són també a
l’abast dels lectors anglesos amants
de la poesia.

Em van proposar preparar
una antologia que introduís
Verdaguer al lector anglès, és
a dir, la seva obra, la seva vida
i època, i la seva importància
com un dels grans poetes
europeus del segle dinou.

Quina va ser la dificultat més important amb què es va trobar durant
la traducció tant de Canigó com de
Selected Poems?
El més difícil de Canigó va ser “Lo
ram santjoanenc” del cant primer. Tal
com explico en la Miscel·lània Ricard
Torrents, vaig acabar adaptant-ne el
contingut a una forma mètrica radi
calment diferent en la versió anglesa.
Pel que fa a Selected Poems, el poema
que més em va costar era, sens dubte,
“A Barcelona”. Primer, calia encertar
una versificació que tingués la possi

bilitat de transmetre tota la força de
l’original; i ja existien dues traducci
ons del poema a l’anglès: una en prosa,
i una altra en vers, però aquesta última
no era més que una traducció parcial,
de manera que la meva és la primera
traducció en vers del text íntegre. I
segon, les anotacions del poema són,
per força, molt prolífiques: a aquest
poema sol, li corresponen més de sei
xanta notes que omplen quatre pàgi
nes senceres al final del volum.
La University of Chicago Press va
ser la primera editorial a qui va presentar la traducció?
L’antologia, sí, només la vam presentar
a Chicago. Abans, però, una editorial
d’Anglaterra va estudiar la possibilitat
de publicar Canigó en anglès; els inte
ressava de debò, però al cap d’uns me
sos em van exposar el cas: la publicació
no els resultava viable.
Recentment ha presentat el llibre
Selected Poems of Jacint Verdaguer
a la Fira de Frankfurt i, després, als
Estats Units. Com el varen rebre?
Molt i molt bé. Vam fer presentaci

ons del llibre amb lectura bilingüe de
poemes el passat novembre a Brown
University, University of Chicago,
Midwestern State University (Texas)
i New York University. Naturalment,
els hispanistes del món acadèmic ja
coneixien Verdaguer, més o menys
(si bé els estudiants i el públic general
-que també n’hi havia- no tant), però
per poc que s’hi introduïen, en la vida
i els versos de Verdaguer, tothom s’hi
interessava, i feien moltes preguntes:
sobre el poeta, el seu conflicte amb
l’Església, la seva obra, i, per descomp
tat, les meves traduccions. També s’hi
van vendre molts llibres. Recordo una
professora que, en demanar-me que
firmés el seu exemplar, em va comen
tar: “M’has convençut”. Vés per on...
No m’ho havia pas plantejat així, vull
dir, d’anar pel món amb ànim de con
vèncer, simplement hi anava a obrir
una porta.

La història de l’edició a
Catalunya, enllestida
Amb l’aparició del sisè i darrer volum
de L’edició a Catalunya, que publica el
Gremi d’Editors i que cobreix el perí
ode 1975-2005, el Dr. Manuel Llanas
ha completat la història de l’edició ca
talana iniciada l’any 2002. En aquesta
última aportació, l’autor posa en re
lleu com les editorials del país han
encarat el segle XXI adaptant-se amb
agilitat i rapidesa a les transformaci
ons generades per les tecnologies de la
informació i la comunicació. Alhora,
examina les diferents iniciatives edi
tores agrupades en capítols, des dels
grans grups a l’edició generalista, pas
sant per la tècnica i científica, la d’art i
fotografia, la universitària (dins la qual
hi ha un apartat dedicat a Eumo Edi
torial), l’escolar, la infantil i juvenil, la
literària i la de còmics. En paral·lel a
aquest volum, el Dr. Llanas ha publi
cat també una síntesi sobre el mateix

tema que, titulada Sis segles d’edició a
Catalunya, ha publicat en coedició
Eumo Editorial i Pagès Editors i s’ha
traduït al castellà i a l’anglès.
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Carles Porta i els assassinats de Tor
Carles Porta va néixer a Vila-sana, al Pla
d’Urgell, el 1963. Ha treballat al diari Segre, a
Televisió de Catalunya com a enviat especial,
com a col·laborador en diversos reportatges
per a 30 minuts i ha realitzat programes
d’entreteniment. Ha vist recompensat el treball
amb l’èxit del llibre Tor, tretze cases i tres morts.
A la Fira del Llibre de Frankfurt del 2007 va
ser un dels escriptors catalans amb més
projecció en el mercat literari internacional.

Es diu que el va sorprendre la repercussió que va tenir el llibre. Va escriure
el llibre per fugir del descrèdit que té
avui la televisió?
El vaig escriure justament per buscar
el crèdit que té un llibre i que no té la
televisió o el periodisme televisiu. I sí,
és cert que un llibre ben rebut té un
crèdit i un prestigi molt més alts que
vint-i-cinc reportatges de televisió. La
qual cosa no sé si diu massa a favor de
ningú. És un fet.
Vostè ha viscut en primera persona
conflictes bèl·lics a Bòsnia, Ruanda,
Haití, Algèria, Kosovo, Orient Mitjà i
Àsia central. Escriure sobre aquestes
vivències és una feina pendent?
Sí, però no sé si la faré, perquè tinc com
panys que han viatjat molt més que jo i
que han tingut experiències molt més
intenses que jo. Algú m’ho ha demanat
alguna vegada, però és una cosa que fa
molts anys que vaig viure. Tinc expe
riències molt més intenses en el meu
present i jo sóc molt “presentista”.
Vostè va dir que només havia incorporat al llibre un 20% de la informació
que té sobre Tor. És autocensura?
Una mica d’autocensura sempre hi és.
Però en aquest cas ve induïda perquè no
hi cabia tot, perquè has de fer un relat
que pugui agradar el lector, i donar-li
un relat de 3.000 pàgines em sembla
que li faria una mica de por. Després, la
compressió de tanta informació en 400
pàgines no vol dir tant autocensura com
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un intent de resumir i d’esquematitzar la
informació. Jo crec que tota la informa
ció, o la informació més important que
podia donar al lector, l’hi he donada; la
contrastada i publicable. Després n’hi
ha molta que és secundària, i alguna que
és molt important, però que no és prou
contrastada per donar-la al lector.

La història de Tor no és res
més que una història de mal
veïnatge portada a l’extrem.
I és, clarament, una història
de les essències més humanes
portades a l’extrem. En aquest
cas, l’odi portat a l’extrem.
Del llibre es diu que és un llibredocumenta de 400 pàgines, un relat
periodístic en forma de novel·la, una
crònica, una història d’especulació...
Què és realment?
L’haig de definir? Per mi, definir una
cosa en aquests termes, col·locar-la en un
gènere o posar-li límits és treure-li mèrit,
possibilitats. I si és tot això? Per mi, el
llibre de Tor és una història explicada
en format de llibre, que ha d’incloure
tots aquests elements. No dic: “Ara
faré un assaig, ara faré una novel·la, ara
faré...,” no. Jo tenia una història i la volia
explicar. I em va semblar que la millor
manera d’explicar-la era relatar-la com
una novel·la. Jo d’aquest estil en dic

literatura televisiva. Em sorprèn aquesta
tendència d’estandarditzar, de segmen
tar, de definir, de voler fer gèneres, de
voler limitar les coses... Potser té tot
això, aquest llibre. Jo volia que fos bo i
que agradés el lector.
El periodista Joaquim Roglan diu
que a Catalunya tots els pobles tenen
alguna similitud amb Tor.
Sí, ell deia que a tot arreu hi ha “macon
dos” i crec que és veritat. Hi ha molts
llocs on no s’arriba a l’extrem que hi
hagi morts, però l’essència del conflicte
és reproduïble en molts pobles. No
solament de Catalunya, sinó de tot el
món.
Quin consell, des de l’experiència, donaria als estudiants de Periodisme?
Que hi posin molta passió i que no
pensin tant en el resultat mediàtic, en
el soroll. Que ho facin per sentir-se
orgullosos de la seva feina. Una gran
part del periodisme que es fa avui dia
es pensa més en funció del que diran,
i en si l’empresari estarà content, que
no pas en si l’article, el documental o
el reportatge és prou bo i, sobretot, si
està fet pensant en el lector, el ciutadà
normal i corrent. L’empresa avui s’ha
menjat el periodisme, i això és dolen
tíssim per al ciutadà i, sobretot, per als
periodistes. Perquè cada dia hi ha menys
periodistes i més propagandistes.
Entrevista d’Andrea Castro i Manel Vega,
estudiants de Periodisme de la UVic.

La Gran Guerra en imatges

Pel maig tindrà lloc a la Universitat de Vic
l’exposició La Gran Guerra (1914-1918):
Vida i mort a les trinxeres, comissariada
per Josep Padrós i Llorenç Soldevila,
basada en el fons fotogràfic Ferran Catà
i família, i produïda pel Centre d’Estudis
Argentonins Jaume Clavell.
El sastre Catà, d’Argentona, va
portar de París una caixa de fusta amb
50 plaques de vidre estereoscòpiques,
de quals Josep Padrós, n’ha seleccionat
i reproduït una trentena. “He dedicat

molt de temps buscant referències dels
fotògrafs, però no n’he trobat enlloc,
només hi ha el nom de l’editor, Louis
Provot, que apareix a la caixa de fusta
de les plaques. Sembla clar que hi ha
diferents autors i tècniques d’acabat
de les plaques i sembla que l’editor
comprava el material als fotògrafs i el
barrejava, ja que n’hi ha de diferents
batalles i llocs”.
A l’exposició hi ha altres testimonis i
material del combatent francés Gaston
Debat que, acabada la contesa, va anar a
viure a Argentona i va formar una família
(eren tres germans mobilitzats i un va
morir al front). Gaston va ser en diverses
batalles, entre elles la de Verdun, on va
ser ferit i donat per mort. També hi ha
un diari en francès d’un altre combatent,
Gabriel Marty Escande, la reproducció
fotogràfica del qual s’ha ampliat i traduït
al català, i textos de Gaziel.

Comunicació intercultural

Beatriz Tàrrega, estudiant de Traducció
i Interpretació, va rebre el primer
Certificat d’Especialització “Intercultural
Coaching and Mediating for Business”
(Comunicació Intercultural al Món
Empresarial). Per aconseguir aquest
Certificat l’estudiant ha de cursar
una part dels crèdits necessaris a la
Universitat de Jena (Alemanya), la
Universitat de Syddansk (Dinamarca)
o la Universitat Carlo Bo (Itàlia). Per
poder participar en aquest programa
és imprescindible tenir coneixements
avançats d’anglès, alemany o bé italià.

Per què una exposició sobre la Gran Guerra?
Dr. Llorenç Soldevila

Professor de la Facultat
d’Empresa i Comunicació

Enguany farà noranta anys de l’acabament
de la Gran Guerra o Primera Guerra
Mundial i de la signatura de la Pau de
Versalles. Aquests dies acaba de morir,
a l’edat de 110 anys, l’últim combatent
supervivent del conflicte bèl·lic, Lazere
Ponticelli que, a França, ha estat enterrat
amb un funeral d’Estat.
Enormes van ser les conseqüències
de tota índole que varen provocar. Res
ja no va tornar a ser igual que abans. Per
exemple, s’utilitzà per primera vegada
l’aviació per atacar posicions enemigues
i bombardejar nuclis urbans. O s’experi
mentà amb gasos letals que van provocar
grans mortaldats. Eric Maria Remarque,
va plasmar-ho tot plegat en una magnífica
novel·la, Res de nou a l’oest, d’obligada
lectura per la força encara ben viva del

que hi explica i de com ho narra. Ell va
ser al front de guerra i va captar els caires
humans més tràgics. Com també ho feren
els fotògrafs.
Va ser, precisament, la troballa d’un
fons de fotos estereoscòpiques sobre
el conflicte que ens animà a fer-ne una
exposició. L’argentoní Ferran Catà,
conservava del seu pare una col·lecció
comprada a París poc després de l’ar
mistici. La componen cinquanta fotos
de plaques de vidre, de les quals se’n
van seleccionar trenta per a l’exposició,
aquelles que, a parer del comissari Josep
Padrós, expressaven millor la tragèdia
humana que representà la guerra i evitant
repetir temes o enfocaments.
Les fotografies estereoscòpiques
eren imatges preses amb dos objectius
que tenien la mateixa distància entre
ells que la que hi ha entre els ulls. Visi
onades amb els visors corresponents, la
percepció que arriba al cervell és tridi
mensional. Aquesta tècnica va ser molt
popular en el primer quart de segle i va
ser molt emprada per a fixar els episodis

més triomfalistes i els més dantescos de
l’enfrontament bèl·lic.
Un cop triades les imatges es van
digitalitzar i es van passar sobre paper.
Veient la molt bona qualitat que tenien,
ens va semblar que podien anar acompa
nyades de textos escrits per un dels grans
periodistes que ha donat aquest país,
Agustí Calvet, Gaziel. Durant mesos va
cobrir la corresponsalia de La Vanguardia
des del front que aplegà en dos volums
d’especial interès, de vivències molt in
tenses: En las líneas de fuego (1917) i El
año de Verdún (1918). Aquestes cròniques
es compten entre les millors mostres del
periodisme europeu de la Gran Guerra.
A voltes, sembla que textos i fotografies
haguessin estat realitzats alhora, de tant
com coincideixen en la plasmació de la
crua realitat viscuda en el front i en les
trinxeres.
Les imatges fixen moments que no
s’haurien d’haver viscut mai més al llarg
d’aquest segle XX ple d’atrocitats i
horrors. La lliçó no va ser apresa i, avui,
encara, no es vol aprendre.
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Educació inclusiva:
interroguem l’experiència
El12 i 13 de març la UVic va acollir les
Jornades d’Universitats i Educació
Especial, una trobada de professorat
universitari, la majoria de didàctica i
organització escolar i responsables
d’educació especial, per debatre
qüestions sobre l’educació especial i la
seva docència.
Des de fa 5 anys, coincidint amb la
celebració de les Jornades, s’organitza
també un Congrés sobre la mateixa
temàtica obert a la comunitat educativa
i a totes les persones interessades en el
tema. El Congrés, que tingué lloc el 13
i 14 de març, duia per lema ‘Educació
inclusiva: interroguem l’experiència’
i pretenia promoure la reflexió sobre
les pràctiques educatives inclusives
i donar a conèixer experiències en el
procés d’inclusió de persones amb
discapacitat.

UVic i la Fundació Carulla continuaran l’edició de l’epistolari
de Jacint Verdaguer
La rectora de la Universitat de Vic,
Assumpta Fargas, i el director de la Fun
dació Lluís Carulla, Carles Duarte, van
signar un conveni marc de col·laboració
els primers fruits del qual seran la con
tinuació de l’edició de l’Epistolari de
Jacint Verdaguer amb nous materials
aportats per l’Editorial Barcino, segell
editorial de la Fundació Lluís Carulla,
i per la Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris de la UVic.
També es desenvoluparan documents
d’interès compartit, com la indexació
de corresponsals i noms de persona del
conjunt de l’epistolari de Verdaguer
(unes dues mil cartes), feta per estudiants
de doctorat de la UVic, amb beca de la
Fundació Lluís Carulla i sota la direcció
de la Càtedra Verdaguer.
La Fundació Lluís Carulla, creada el
1973, treballa per promoure la llengua,

la cultura i els valors que configuren la
societat catalana, amb la voluntat d’en
fortir el sentit de pertinença, i gestiona
l’editorial Barcino i el Museu de la Vida
Rural de l’Espluga de Francolí.
La UVic també va signar amb
l’Abadia de Montserrat un conveni de
col·laboració científica i cultural per
facilitar la cooperació entre ambdues
institucions en la realització conjunta
de programes científics.

Què és la Teràpia Ocupacional
Anna Arjona Alcolea
Estudiant de 3r curs de
Teràpia Ocupacional

Em dic Anna i estudio Teràpia Ocupa
cional a la UVic. La teràpia ocupacional
és una professió sociosanitària que
treballa amb les ocupacions. Pensem
en el que hem fet avui: ens hem llevat,
ens hem dutxat, ens hem vestit, hem
preparat l’esmorzar o pres un cafè amb un
company, hem conduït, hem completat
una jornada laboral, hem tornat a casa
i llegim aquesta revista... I ho hem fet
sense ni adonar-nos-en.
Imagineu-vos ara que ens hem fet
grans i tenim dificultats de visió, que
patim alguna demència i tenim dificultats
per recordar les coses més elementals,
imagineu-vos que hem tingut un accident
i anem en cadira de rodes o que patim
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una malaltia mental i sentim veus... Com
hauria estat el dia d’avui amb alguna
d’aquestes dificultats? Podríem haver
fet les mateixes activitats? Les hauríem
pogut fer sols?
Potser ara ens adonem que no és fàcil
tenir alguna d’aquestes malalties i haver
de fer les tasques quotidianes de manera
independent. Davant de situacions
de malaltia s’han de buscar solucions,
altres maneres de fer les coses per tenir
la màxima autonomia i independència,
per viure amb dignitat i qualitat de vida.
S’han de buscar mètodes perquè una
persona afectada per alguna malaltia
pugui continuar fent, pugui continuar
vivint la seva vida.
Això és la teràpia ocupacional. Els
terapeutes ocupacionals busquen solu
cions. Treballen fent rehabilitació per
recuperar la mobilitat; busquen maneres
diferents de fer les coses si és que cal
fer-les amb un sol braç, sense usar les

cames, sense veure-hi o amb qualsevol
altre limitació; assessoren sobre les ajudes
tècniques que hi ha al mercat; adapten i
modifiquen l’accessibilitat dels entorns...
Els terapeutes ocupacionals s’esforcen
per millorar tècniques i teràpies que
facilitin la vida de les persones amb
alguna discapacitat.
Els trobareu en serveis de salut
mental, d’atenció a les persones grans,
en centres de rehabilitació, d’atenció a
la infància i l’adolescència, en centres
ocupacionals, d’atenció precoç, en
centres d’educació especial, en escoles,
en organitzacions no governamentals,
en atenció domiciliària, o exercint com
a professionals independents.
Veieu la importància de la seva
tasca? Alleujar la vida de persones amb
dificultats i facilitar-los les coses perquè
els sigui més satisfactòria. I és que tots
tenim dret a viure dignament, i això no
ho hauria de destruir cap malaltia.

El Síndic de Greuges a la UVic

El 5 de març el Síndic de Greuges de
Catalunya, Rafael Ribó, juntament
amb el seu equip de tècnics, va ser a la
Universitat de Vic per tal d’atendre les
persones que volguessin fer-los consultes
o exposar-los les seves queixes de les
administracions públiques. L’oficina del
Síndic va atendre a la Torre dels Frares
durant tot el dia.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
que es va aprovar el 1979 va preveure el
nomenament d’un “Síndic de Greuges
per a la defensa dels drets fonamentals
i llibertats públiques dels ciutadans”.
Finalment, el 20 de març de 1984 el
Parlament de Catalunya va aprovar la
Llei reguladora de la nova institució, a la
qual s’encarregava la defensa d’els drets
fonamentals i les llibertats públiques
dels ciutadans, i amb aquesta finalitat
li atorgava facultats de supervisió sobre
l’Administració pública de la Generalitat
i sobre els ens locals de Catalunya.
L’oficina del Síndic fa visites regu
lars a totes les comarques del país per
tald’atendre in situ queixes i consultes,
i per conèixer les opinions de les enti
tats i associacions de cada lloc. Aquest
és l’objectiu de la visita que va fer a la
Universitat de Vic, i que va aprofitar
també per mantenir una reunió amb
la rectora i altres membres de la Junta
de Rectorat.

La invasió dels lladres de temps
L’Aula de Teatre de la Universitat
de Vic va presentar el 5 de març, al
Centre Comunitari deVic, el seu nou
espectacle La invasió dels lladres de
temps, una adaptació de Gerard Guix
de l’obra Momo de Michael Ende. La
direcció artística anava a càrrec d’Eva
Marichalar, i la direcció tècnica a càrrec
de Dolors Rusiñol.

Jornada sobre el final
de la vida
El12 de març va tenir lloc la Jornada
sobre el Final de la Vida, organitzada
per l’Escola Universitària de Ciències
de la Salut per tal d’impulsar la reflexió
a l’entorn dels aspectes clínics, ètics
i jurídics relacionats amb aquesta
etapa terminal. Conèixer com la
mort condiciona la cultura de cada
societat és un element que pot millorar
el coneixement sobre com s’han
d’atendre les persones que pateixen
una malaltia crítica o en fase final.

Un dels temes centrals fou sens dubte
el debat a l’entorn de l’eutanàsia i el
suïcidi assistit. La Jornada va comptar
amb la presència de metges i experts en
bioètica que debateren sobre aspectes
ètics i jurídics del fet de morir. Alguns
d’ells han participat indirectament
o directa en el conegut cas de les
sancions a l’hospital públic de Leganés
i en el cas d’Inmaculada Echevarría, la
dona que patia una distròfia muscular
progressiva, que va demanar l’eutanàsia
i que va ser desconnectada del
respirador amb l’autorització del Comité
Ético de la Junta de Andalucía i del
Consejo Consultivo Andaluz. La Jornada
comptà amb més de160 inscrits.
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La Universitat de Vic aprova
el seu conveni col·lectiu

El mes de febrer d’enguany es va
signar el primer conveni col·lectiu de la
Universitat de Vic amb l’aprovació per
part de l’assemblea del professorat i el
personal d’administració i serveis, i amb
el vistiplau del Patronat de la Fundació
Universitària Balmes. Les negociacions
del conveni s’han allargat durant molts
anys, pràcticament des de l’aprovació de
la Universitat de Vic per part del Parlament
de Catalunya el 1997, i ara finalment han
arribat a una culminació satisfactòria per
a totes les parts. A partir d’ara el conveni
ha de ser ratificat pel Departament de
Treball de la Generalitat i pel Departament
d’Universitats, que també té repre
sentació, amb tres membres, en el
Patronat de la Fundació Universitària
Balmes, màxim òrgan de govern de la
Universitat de Vic.

Lectura de poemes de
Segimon Serrallonga
Amb motiu del cinquè aniversari de la
seva creació, l’Aula Segimon Serrallonga
de la UVic va organitzar el 17 de febrer
una presentació de l’antologia Sempre
voldré voler, a càrrec de Víctor Obiols,
acompanyada d’una lectura col·lectiva
de textos de l’autor a càrrec d’una
trentena de persones. Paral·lelament
es va projectar un audiovisual sobre
Segimon Serrallonga realitzat pel
Servei d’Audiovisuals de la UVic.

12es Jornades de Traducció

Les Jornades de Traducció que cada
curs organitza la Facultat de Ciències
Humanes Traducció i Documentació,
enguany tractaran sobre Traducció
Audiovisual. El dijous 17 d’abril hi
haurà una conferència a càrrec de Peter
Bush, exdirector del British Centre for
Literary Translation, de la University
of Essex, la projecció de la pel·lícula
Les hores, sobre Virginia Woolf, i un
debat a càrrec del Grup de Recerca
Audiovisual i Teatral de la Facultat
de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació. Pel maig es farà una
taula rodona sobre perspectives de
recerca en traducció audiovisual.
Les Jornades del curs passat sobre
Dret i Traducció ja es poden consultar
a la revista electrònica Papers Lextra 3

www.lextra.uji.es/papers/2007/index.
htm. Les intervencions tractaven de la
situació del català a la Unió Europea, de
la inserció laboral en l’àmbit jurídic dels
llicenciats en Traducció i Interpretació i
de les eines terminològiques que ofereix
el Termcat. Hi hagué una taula rodona
sobre la Traducció i la interpretació
jurades en les quatre llengües oficials
de l’Estat espanyol i la seva habilitació
profesional. En el dossier també s’hi
pot llegir una contribució de l’emi
nent jurista Carlos Jiménez Villarejo,
convidat per la rectora amb motiu del
desè aniversari de la Universitat de
Vic, sobre la corrupció en democràcia
des de la perspectiva d’un jurista, fent
especial atenció a la delicada qüestió
urbanística.

Vic, la Universitat i la Ciutat

L’homo videoludens
Acaba d’aparèixer a Eumo el llibre L’home
videoludens. Videojoca, textualitat i narra
tiva interactiva, que recull treballs repre
sentatius de la recerca sobre videojocs:
els encreuaments entre ludologia,
semiòtica i narratologia; les relacions
entre videojocs i literatura; la creativitat
del jugador o l’anàlisi de les crítiques i
ressenyes de videojocs.
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Des 14 de desembre fins al 6 de gener
va tenir lloc al Temple Romà de Vic
l’exposició Vic, la Universitat i la Ciutat,
que feia un recorregut històric pels
estudis superiors a Vic. S’iniciava amb
la creació de la Universitat Literària,
arran de la concessió el 1599 del privi
legi reial de graduar els estudiants en
Arts i Filosofia, fins arribar als estudis

superiors del s. XX, amb la creació de
l’Escola de Mestres Balmes el 1977,
dels Estudis Universitaris el 1987 i de
la Universitat el 1997. La part més im
portant de l’exposició se centrava en els
primers deu anys de la Universitat, que
aquest curs s’han celebrat a bastament,
i dels quals l’exposició era compendi,
commemoració i clausura.

eumo editorial
El postcomunisme, l’islam, la tecnologia
digital i la globalització, primers temes
de la col·lecció “Al dia”
Eumo inaugura la col·lecció,
“Al dia”, de divulgació sobre
qüestions d’actualitat,
amb quatre títols. Les
obres són encarregades a
especialistes reconeguts,
com ara el periodista
Llibert Ferri o el catedràtic
d’economia Joan Tugores.
El periodista de TV3 Llibert Ferri,
especialista en l’Europa oriental i en
les societats postcomunistes, enceta
la col·lecció amb L’esclat de l’Est.
El segueixen la historiadora Claude
Carcenac, amb l’obra L’islam, un veí
per conèixer, els professors Josep
Lluís Micó i Pere Masip, amb Serveis i
servituds digitals, i l’economista Joan
Tugores, que signa l’obra I després de
la globalització?
La nova col·lecció, que en conjunt
constituirà una antologia de textos
sobre qüestions d’actualitat,
va adreçada especialment als
lectors dels diaris d’informació
general, persones interessades
en l’evolució del món d’avui. Cada
títol ofereix elements informatius
i interpretatius que permeten
d’ampliar coneixements sobre els
temes tractats i de formar-se’n
una opinió. Els llibres, en format de
butxaca i a un preu assequible, no
sobrepassen les 170 pàgines, i estan
redactats en un estil apropiat a un
públic heterogeni.
L’objectiu dels editors és publicar
quatre o cinc títols a l’any, però
aquest 2008, i a mode de llançament,
n’apareixeran més. Ja hi ha tres
monografies més en preparació,

totes tres sobre temes que ocupen
les primeres planes dels diaris: el
canvi climàtic, el finançament dels
partits polítics i la Xina d’avui.
Amb la col·lecció ”Al dia”, Eumo,
l’editorial de la Universitat de Vic,
amb un provat reconeixement
en l’àmbit acadèmic per
l’especialització del seu catàleg,
s’obre a un sector de lectors que fins
ara no abastava.
Dos professors de la UVic, entre els
primers a publicar
Claude Carcenac, autora de L’islam,
un veí per conèixer, és professora de
la Facultat de Ciències Humanes,
Traducció i Documentació i és
especialista en història de les
religions.
La seva obra és una aproximació a
l’islam i al seu sistema de valors.
Ofereix als lectors elements de
reflexió i respostes a les preguntes
que sovint ens fem sobre aquesta
religió, pròxima i desconeguda
alhora, que regeix o condiciona la
vida de nombroses persones del
nostre entorn.
Josep L. Micó, periodista i
actualment professor a la Universitat
Ramon Llull, és especialista en
comunicació i cibercultura. Ha
impartit classes de periodisme
digital a la Facultat d’Empresa i
Comunicació de la UVic. És coautor,
juntament amb Pere Masip, de
Serveis i servituds digitals, una
reflexió amena i documentada
sobre les eines i els equipaments
tecnològics que ens fan la vida més
fàcil, però que també ens creen
servituds i addiccions.

CAMPUS Universitat de Vic
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• Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
• Traducció i Interpretació
• Traducció i Estudis Europeus
• Biotecnologia Biomèdica

• Comunicació i Gastronomia
• Comunicació Digital Interactiva
• Tecnologies Aplicades de la Informació
• Biologia de Sistemes
• Traducció Especialitzada
• Interpretació de Conferències

