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Inauguració del Centre 
d’Estudis Sanitaris i Socials
El 2 de març va tenir lloc la presentació del 
nou Centre d’Estudis Sanitaris i Socials, 
que té per objectiu aglutinar i coordinar 
la formació, la recerca i la transferència 
de coneixement en l’àmbit dels serveis 
sanitaris i sociosanitaris

Noves medalles de la UVic
La medalla del Doctor Honoris Causa és 
obra de l’escultor Emili Armengol, que es 
va inspirar en el símbol de la Universitat 
de Vic, una peça d’orfebreria carolíngia 
que recorda els orígens dels estudis su-
periors a Vic amb l’Escriptòrium i l’Escola 
Catedralícia.

La Xarxa Vives i el FCB 
impulsen un projecte de 
formació universitària
Els rectors de la Xarxa i part de la directiva 
del Futbol Club Barcelona varen estudiar 
la viabilitat d’un projecte universitari amb 
el nom del Barça, que enfortiria els lligams 
entre el club i la comunitat universitària.

Emili Teixidor, primer Doctor Honoris 
Causa per la Universitat de Vic
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Un moment de la investidura de l’escriptor i pedagog Emili Teixidor com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Vic.
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El divendres 2 de març va tenir lloc la 
presentació del nou Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials (CESS), que té per 
objectiu aglutinar i coordinar la for-
mació, la recerca i la transferència de 
coneixement en l’àmbit dels serveis 
sanitaris, socials i sociosanitaris.

El Centre coordina l’activitat de tres 
càtedres, el Dixit Vic, centre de do-
cumentació i dinamització dels ser-
veis socials, i el Sírius Vic, centre per a 
l’autonomia personal. L’acte va comptar 
amb la presència de l’Hble. Conseller 
de Benestar Social i Família, Josep Cle-
ries; l’alcalde i president de la Fundació 
Universitària Balmes, Josep M. Vila 
d’Abadal; el rector de la Universitat 
de Vic, Jordi Montaña, i Marta Otero, 
vicerectora de Recerca i Transferència 
de Coneixement. Amb aquesta presen-
tació es va donar el tret de sortida a les 
activitats del Centre, que representa un 
pas important en la trajectòria formativa 
i de recerca de Universitat de Vic.  La 
posada en marxa de CESS significa, a 
més a més, la consolidació de la relació 
de la Universitat de Vic amb el Departa-
ment de Benestar Social i Família, amb 
el qual té convenis vigents per al centre 
Dixit, el Sírius i la Càtedra de Serveis 
Socials des de la seva creació.

En l’àmbit acadèmic, la Universitat de 

Vic porta molts anys formant professio-
nals vinculats directament o indirecta 
als serveis sanitaris i socials: educadors 
socials, terapeutes ocupacionals, tre-
balladors socials, fisioterapeutes, in-
fermers, psicòlegs, mestres… També 
imparteix  un doctorat en Salut, Be-
nestar i Qualitat de Vida; i els màsters 
en Envelliment actiu i Satisfactori, en 
Educació Inclusiva i en Estudis de Gè-
nere, a més de ser membre fundador 
del Centre d’Estudis de l’Envelliment 
de Catalunya, amb seu a l’Hospital de 
la Santa Creu.

El nou centre d’estudis, coordinat per 
la professora Anna Bonafont, aglutina 
professionals de disciplines diverses 
amb la voluntat de donar respostes mul-
tidisciplinars, transversals i concretes a 
les complexes demandes que sorgeixen 
en l’àmbit dels serveis socials i sociosani-
taris, i d’aconseguir que el coneixement 
generat tingui un retorn pràctic a la 
societat i al territori amb visió de futur.

El Centre orienta les seves estratègies 
cap a la cooperació inter i  intrauniversi-
tària i cap a l’establiment d’aliances amb 
altres organitzacions socials i sanitàries 
locals, nacionals i internacionals. També 
consolida, reforça i dóna visibilitat a 
les activitats de l’àmbit sanitari que es 
desenvolupen a la UVic.

Jordi Montaña, rector  
de la UVic, nou president  
de la Xarxa Vives

El Consell General de la Xarxa Vives 
d’Universitats es va reunir el 28 de 
febrer a la Universitat Jaume I per elegir 
president el rector de la Universitat de 
Vic, Jordi Montaña Matosas, en haver-se 
complert el semestre de presidència del 
rector de l’UJI, Vicent Climent Jordà. El 
Consell General ha aprovat el pressupost 
i el pla d’actuació de la institució per al 
2012. 
Jordi Montaña és doctor en Enginyeria 
Industrial per la UPC, màster en Direcció 
i Administració d’Empreses per ESADE 
i Enginyer Industrial per l’ETSIIB-UPC.  
Forma part del grup d’experts europeus 
que assessora l’OAMI, organisme 
encarregat del registre de les marques 
i els dissenys comunitaris. Va ser el 
director de la Càtedra ESADE de Gestió 
del Disseny fins que fou nomenat rector 
de la Universitat de Vic el juny de 2010.
El Consell General és l’òrgan suprem de 
govern de la Xarxa Vives, l’associació de 
les universitats de Catalunya, el País 
Valencià, les Illes Balears, Catalunya 
Nord, Andorra i Sardenya i també 
d’altres territoris amb vincles geogràfics, 
històrics, culturals i lingüístics comuns, 
per tal de crear un espai universitari que 
permeti coordinar la docència, la recerca 
i les activitats culturals i potenciar la 
utilització i la normalització de la llengua 
pròpia.

Edita: Servei de Publicacions de la Universitat 
de Vic. Redacció i coordinació: Miquel Tuneu. 
Redacció: Manuel Llanas, Teresa Lleopart, Núria 
Padrós, Mercè Rocafiguera. Fotografies: Servei 
d’Audiovisuals de la UVic. Disseny: Eumogràfic. 
Imprès a: Novoprint.  
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Inauguració del Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials

Josep M. Vila d’Abadal, Josep Cleries, Jordi Montaña i Marta Otero.
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Un moment de l’acte d’investidura d’Emili Teixidor com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Vic. Pasqual Maragall saluda Emili Teixidor.

La Universitat de Vic investeix Emili Teixidor 
com a primer Doctor Honoris Causa

El dijous 23 de febrer la Universitat de 
Vic va fer història amb l’acte solemne 
d’investidura de l’escriptor i pedagog 
Emili Teixidor i Viladecàs com a primer 
Doctor Honoris Causa. Un acte sobri 
i solemne, que va marcar un abans i un 
després en la trajectòria de la Universitat 
en l’any en què se celebra el 15è aniversari 
de la seva recuperació amb el reconei-
xement per unanimitat del Parlament 
de Catalunya el 1997.

En el seu discurs d’acceptació, Emili 
Teixidor va fer una defensa de la Univer-
sitat i de les disciplines que conformen 
les Humanitats com a espai de reflexió 
imprescindible en els temps tecnològics 
i precipitats que vivim.

També va insistir en la necessitat de 
repensar la cultura del treball tal com 
l’entenem avui.  “Hem d’aspirar a una 
Universitat i unes Humanitats que no 
es limitin a transmetre coneixements, 
–va dir Teixidor–, sinó que admetin 
també les interaccions i els ponts amb 
la societat que aquesta mateixa societat 
els reclama. Pensem que les noves tèc-
niques de comunicació han transformat 
l’espai públic, i amb ell les tècniques 
d’informació, les d’arxivament i les de 
producció del saber. Sempre al servei 
de la veritat, és clar, perquè tal com va 
definir un professor francès «la Univer-

sitat fa professió de la veritat, sense cap 
limitació».”

Emili Teixidor també va fer èmfasi en 
el fet que “la coneguda rendibilitat que 
reclamen les forces polítiques, econò-
miques, socials, etcètera, requereix un 
temps de pensament reposat per asse-
gurar uns bons moviments. I una de les 
poques autoritats morals per explicar 
aquest necessari camí de reflexió, de 
teoria, abans de passar a l’acció, un dels 
pocs espais independents i reposats 
per fer-ho, és la Universitat, i dins de la 
Universitat, els estudis d’Humanitats.”

En la seva Laudatio, Ricard Torrents, 
primer rector de la UVic, va destacar que 
“la varietat calidoscòpica i complexa de 
l’obra d’Emili Teixidor és a la superfície; 
al fons es troba, condensat, el projecte 
humanista que la travessa de cap a cap. 
No hi ha dos Teixidors, el pedagog i 
l’escriptor; la seva obra no es parteix en 
dues, escola i literatura; la seva literatura 
no es fragmenta en gèneres literaris ni la 
seva pedagogia no es divideix en educa-
ció de nois i noies, adolescents i adults, 
rics i pobres, urbanites i comarcals. La 
literatura i la pedagogia d’Emili Teixidor 
troben la unitat en les Humanitats, que 
no són sinó els valors humans, aquells 
valors que, en versos de Carles Riba, 
“si enlloc [són vençuts] i la seva llum és 

coberta per la tempesta o la nit, tota la 
terra en sofreix.” (Elegies de Bierville)

El Dr. Francesc Codina, degà de la Fa-
cultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes, que apadrinava el doctorand, 
va remarcar que “És una evidència que 
quan una institució honora una per-
sona és perquè en la seva figura i en la 
seva obra hi troba una sintonia o una 
complicitat profunda. […] Un principi 
compartit entre la Universitat de Vic  
i el seu primer doctor honoris causa 
és la voluntat de conciliar cultura de 
base i alta cultura, didàctica i creació, 
divulgació i excel·lència”.

Per la seva part el rector Jordi Montaña 
va destacar: “Ens trobem davant d’un 
escriptor de primera línia, que s’adreça a 
tota mena de lectors, i estem convençuts 
que com a universitat nascuda i arrelada 
en el territori on es desenvolupen mol-
tes de les seves novel·les ens correspon 
de valorar, difondre i destacar la seva 
aportació al coneixement de la nostra 
història, de la nostra identitat i de la 
nostra realitat a través de la seva obra. 
És per això que avui la Universitat de 
Vic se sent molt honrada i francament 
orgullosa de nomenar-lo Doctor Hono-
ris Causa, i del fet que sigui ell la primera 
persona que rep aquest nomenament de 
la nostra universitat.”
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Frederic Amat dedica una 
caplletra a Emili Teixidor

L’artista Frederic Amat, amic i deixeble 
d’Emili Teixidor, va obsequiar-lo, en el 
transcurs de l’acte d’investidura com a 
Doctor Honoris Causa, amb la pintura 
de la caplletra que la Universiat de Vic 
va utilitzar en totes les publicacions i 
anuncis, i que quedarà com a emblema 
del primer Doctorat Honoris Causa. 
Es tracta d’una lletra E al costat d’una 
branca molt estilitzada però fruitosa, 
pura matèria pictòrica emergent de la 
blancor del paper, una branca que no és 
llorer, però que en manté el simbolisme 
laudatori.
És també una caplletra il·luminada, com 
les que dibuixaven i acolorien els monjos 
als escriptòriums medievals, amb la 
branca que dóna el seu fruit i les llavors 
que es dispersen i que fructificaran a 
prop o en altres terres.

Els estudiants també 
homenatgen Emili Teixidor

Un dels 
moments més 
emotius de 
l’acte el va 
protagonitzar la 
colla castellera 
de la UVic, Els 
Emboirats, que 
en nom dels 
estudiants van 
aixecar un pilar 

de quatre en honor d’Emili Teixidor al 
final de l’acte. També el van obsequiar 
amb el mocador de la colla, que  Emili 
Teixidor va acceptar amb agraïment i 
emoció.

Noves medalles de la UVic

La medalla del Dr. Honoris Causa

El disseny de la medalla que identi-
ficarà des d’ara els doctors honoris 
causa per la UVic és obra de l’escultor 
Emili Armengol, que es va inspirar en 
el símbol de la Universitat de Vic, la 
A d’un alfabet d’orfebreria carolíngia 
que recorda els orígens dels estudis 
universitaris a Vic amb l’Escriptòri-
um i l’Escola Catedralícia, i que es va 
escollir com a símbol de la Universitat 
de Vic en el moment de la seva refun-
dació, l’any 1997. 

Es tracta d’una A sense travesser 
amb un sol al capdamunt, que simbo-
litza els coneixements que creixen i 
conflueixen vers el vèrtex del saber i, 
d’allà, com un sol ixent, il·luminen les 
intel·ligències humanes. 

Un disseny inspirat en aquesta A fi-
gura a l’entrada de l’edifici central de 
la Universitat de Vic, com a símbol 
del principi i de l’expansió del saber, 
alhora que recorda els orígens carolin-
gis del Comtat d’Osona i de les Esco-
les Catedralícies, antecessores de les 
Universitats.

La medalla dels doctors de la UVic

Per distingir els doctors de la Univer-
sitat de Vic, en comptes de la toga i el 
birret tradicionals, el Consell de Di-
recció de la UVic va acordar de lluir 
únicament una medalla en forma de 
cercle amb el lema Scientiae patriaeque 
impendere vitam, és a dir: “Esmerçar la 
vida al servei de la ciència i la pàtria”, 
adaptació d’un vers del poeta llatí Lu-
cà feta pel professor i poeta Segimon 

Serrallonga el 1997. Un lema que sinte-
titza la missió que aquesta Universitat 
es va imposar: servir al saber i al país 
des de la docència, la recerca i la trans-
ferència de coneixement.

Aquest cercle és el mateix que repre-
senta el sol a la part superior de la me-
dalla del Doctor Honoris Causa i que 
irradia cap al conjunt de la societat en 
forma de saber, recerca, transferència 
de coneixement i tecnologia i innova-
ció.

Els doctors de la UVic llueixen, 
doncs, una medalla que simbolitza la 
unitat del saber i que els emplaça i els 
compromet a transmetre’l a la socie-
tat, i que és, també, una baula que els 
uneix al col·lectiu dels seus iguals que 
treballen i investiguen per al conjunt 
de la humanitat.

Aquest simbolisme, si es vol mini-
malista, ha mantingut també el color 
distintiu tradicional de cadascuna de 
les àrees de coneixement en el cordó 
de la medalla, que torna dibuixar, a la 
inversa, els camins que tendeixen a la 
unitat última i que la sostenen.

Aquest disseny segueix la línia estèti-
ca de simplicitat i modernitat que ha 
definit la UVic des del seu naixement 
i que, per més que puguem buscar-ne 
les arrels a l’Escola Catedralícia pri-
mer, o a la Universitat Literària des-
prés, no deixa de ser una universitat 
nascuda el darrer quart del segle XX 
amb tot el que això implica de com-
promís amb la contemporaneïtat, un 
compromís que l’estudi Eumogràfic 
ha orientat i resolt sempre amb quali-
tat i eficàcia.

La medalla del Doctor Honoris Causa, obra d’Emili 
Armengol.

Medalla distintiva dels doctors de la Universitat 
de Vic.
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El 14 de març, els rectors de la Xarxa 
Vives, encapçalats pel seu actual presi-
dent, Jordi Montaña, rector de la Uni-
versitat de Vic, van ser rebuts al Camp 
Nou pel president del FC Barcelona, 
Sandro Rosell, i membres de la Junta 
Directiva. La recepció institucional 
tenia com a objectiu estudiar la viabili-
tat d’un futur projecte universitari que 
portaria el nom del Barça, a més d’en-
fortir els lligams entre el club i la comu-
nitat universitària.

 El FC Barcelona estableix l’aliança 
amb la Xarxa Vives com a punt de par-
tida per desenvolupar aquesta iniciativa 
pionera, que pretén utilitzar la marca 
Barça com a pol d’atracció de talent in-
ternacional per crear projectes acadè-
mics de referència en l’àmbit esportiu. 
Per poder fer-ho realitat, el club ha de-
manat la col·laboració, l’assessorament 

i l’experiència de les universitats de la 
Xarxa. La plataforma elaborarà en els 
pròxims mesos el pla director que ha 
de definir les línies d’actuació i dona-
rà respostes al format docent d’aquest 
projecte universitari del Barça.

 El president del Barça, Sandro Ro-
sell, va reconèixer que «només podem 
fer possible amb la complicitat de les 
universitats amb què compartim els 
mateixos valors d’identitat d’una ma-
teixa cultura». 

Jordi Montaña, per la seva banda, a 
més d’explicar que «som una agrupació 
de 21 universitats de quatre estats, Espa-
nya, Andorra, França i Itàlia, que com-
partim amb el Barça la mateixa llengua i 
els valors de l’esport», va destacar la im-
portància de la reunió, «perquè apropa 
el Barça al món universitari» i permet 
«trobar vies de treball conjuntes».

La Xarxa Vives i el FCB  Barcelona 
impulsen un projecte de formació

Emili Teixidor: mestre, pedagog i escriptor

El 4 de maig va tenir lloc a la UVic la 
Jornada “Emili Teixidor, mestre peda-
gog i escriptor”. Van intervenir-hi l’ar-
tista Frederic Amat, deixeble d’Emili 
Teixidor, que va parlar del mestre; els 
doctors Maica Bernal i Antoni Tort, 
professors de la UVic, que parlaren 
de l’escriptor i el pedagog, respectiva-
ment. Per últim, Isona Passola es va 
referir a l’aspecte més cinematogràfic, 
amb una ponència sobre “Emili Teixi-
dor i Pa Negre”.

Durant la jornada hi va haver una vi-
sita guiada per l’exposició “El llibre i 

la lectura: l’univers d’Emili Teixidor”, 
comissariada per la professora Car-
me Rubio, amb el suport de la Bibli-
oteca Ricard Torrents de la UVic i la 
Biblioteca Bac de Roda de Roda de 
Ter. També hi va haver una lectura de 
textos de Teixidor, a càrrec de Dolors 
Rusiñol, actriu i professora de la UVic.

L’organització anava a càrrec de la Fa-
cultat d’Educació, Traducció i Cièn-
cies Humanes, la Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris i el Patronat d’Estu-
dis Osonencs, que publicarà les inter-
vencions de la Jornada a la revista Ausa.

Els rectors de la Xarxa Vives amb els membre de la Junta Directiva del FC Barcelona.

Jordi Villà Freixa, 
director de l’Escola 
Politècnica Superior

El Patronat de la Fundació Universitària 
Balmes va nomenar el 26 de març Jordi 
Villà Freixa director de l’EPS de la UVic en 
substitució de Juli Ordeix, que exercia el 
càrrec després de la dimissió de Josep 
Ayats el desembre de 2011.
Jordi Villà és doctor en Química per la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
i professor agregat a la Universitat 
Pompeu Fabra, on lidera el Laboratori de 
Bioquímica i Biofísica Computacionals al 
Departament de Ciències Experimentals i 
de la Salut. Ha realitzat diverses estades 
internacionals, ha participat en dos 
projectes STREP de la Unió Europea i en 
les xarxes d’excel·lència INFOBIOMED 
i VHP. Des de l’inici de la seva carrera,  
ha  publicat una cinquantena d’articles 
en revistes indexades i ha participat en 
l’avaluació de nombroses publicacions 
científiques i de projectes de recerca. 
L’any 2007, després d’obtenir 
l’acreditació de recerca per part de l’AQU 
i del programa I3, va accedir a la plaça de 
professor agregat de la UPF.

Jornada internacional: 
Migracions, educació i 
gènere en un context de crisi

Organitzada pel Grup de Recerca Educa-
tiva el 27 d’abril, la jornada analitzava els 
processos migratoris contemporanis en 
un context de crisi. Va girar a l’entorn de 
la conferència “PISA, desigualtats i èxit 
escolar de l’alumnat d’origen immigrat”, 
a càrrec del Dr. Antoni Tort, director del 
grup de recerca, i de dues taules rodones, 
“Polítiques públiques, educació i immi-
gració” i “Experiències de formació en 
contextos de diversitat cultural”.
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La Càtedra de Serveis 
Socials publica dues 
col·leccions de llibres

Pel desembre van aparèixer dues 
col·leccions de llibres de la Càtedra de 
Serveis Socials, “Manuals de Serveis 
Socials” i “Papers Professionals de 
Serveis Socials”. De la primera en van 
aparèixer tres títols: Manual d’Anàlisi 
de Costos del Servei d’Ajuda a Domicili, 
d’Elisabet Paxau i Quico Marín; Veritats, 
Veritats a Mitges i Estadístiques, de David 
Abril Fortuny;  Decisions i Estratègies de 
Cura amb Persones Grans Dependents, 
de Carme Guinovart. La segona es va 
presentar amb sis títols: Experiències 
de Cura, de Cinta Sadurní Bassols; 
Suport Formal i Informal, de Núria Viñas; 
Noves Organitzacions, Nous Impactes 
Econòmics, de Josep Viñas; Els Serveis 
Socials i la Reconversió Psiquiàtrica, 
d’Esther Rovira; Com Integrar la Docència 
i la Recerca amb les Praxis Socials 
i de Salut, de Salvador Simó; i Veus 
Ignorades, d’Anna Bonafont.

L’Institut Català de la Dona 
patrocina un dels premis de 
Recerca de Batxillerat

L’Insitut Català de la Dona concedirà 
un premi específic en el marc dels 
Premis als millors treballs de Recerca de 
Batxillerat d’enguany. El premi, valorat 
en 1.500€, distingirà els treballs de 
recerca d’estudiants de batxillerat que 
reflecteixin l’acció social de les dones, la 
lluita per la igualtat i contra la violència 
masclista.
El premi s’afegeix als que ja patrocinen 
Osona Contra el Càncer, Bon Preu, La 
Farga Group i Unnim. El lliurament de 
premis de la 14a edició dels Premis de 
Recerca de Batxillerat tindrà lloc a la 
UVic el 19 de juny de 2012.

El Palau Robert de Barcelona va acollir, 
del 7 de març al 29 d’abril, l’exposició 
itinerant Dones poetes, que ret homenat-
ge a dotze poetesses en llengua catalana 
nascudes entre els anys 1872 i 1952. La 
mostra, realitzada pel Grup de Recerca 
d’Estudis de Gènere de la Universitat 
de Vic compta amb el suport de l’Ins-
titut Català de les Dones i de la Càte-
dra Unesco Dones, desenvolupament 
i cultures. L’exposició segueix un ordre 

cronològic i es presenta un resum bio-
gràfic de cada poeta, unes paraules re-
presentatives de la seva manera de viure 
la poesia i una mostra de cinquanta 
llibres seus. Les poetes homenatjades 
són Maria Antònia Salvà, Clementina 
Arderiu, Simona Gay, Rosa Levero-
ni, Montserrat Abelló, Felícia Fuster, 
Maria Beneyto, Maria Àngels Anglada, 
Quima Jaume, Olga Xirinacs, Marta 
Pessarrodona i Maria Mercè Marçal.

L’exposició “Dones poetes” 
al Palau Robert de Barcelona

Parc del Coneixement i la Innovació
El 14 de febrer es va presentar el pro-
jecte de remodelació de la primera fase 
de la Casa de Convalescència de Vic, 
que acollirà el Parc del Coneixement 
i la Innovació. L’edifici, construït a 
finals del segle XVIII, té un total de 
2.500 m2, dels quals se’n restauraran 
1.738. El Parc del Coneixement i la In-
novació posarà en funcionament una 
Incubadora Tecnològica i tindrà es-
pais per a grups de recerca de la UVic 
orientats a empreses i al mercat, i per 
a serveis comuns. La intervenció està 
finançada al 50% pels fons FEDER. 
El cost total de l’obra és de 1.272.337 
euros.

El Parc del Coneixement i la Inno-
vació serà gestionat per Partec Vic, 
l’empresa mixta participada al 80% 

per l’Ajuntament de Vic i el 20% per 
la Universitat de Vic. El president de 
Partec Vic i regidor de l’Ajuntament 
de Vic, Josep Arimany, va posar de re-
lleu els beneficis que tindrà per a la ciu-
tat aquest nou equipament i l’impuls 
econòmic que suposarà.

El conseller delegat de Partec Vic i 
director general de la Fundació Uni-
versitària Balmes, Joan Turró, va afir-
mar que aquesta empresa ‘serà un nou 
instrument per a la promoció econò-
mica i de suport al teixit empresarial’. 

Jordi Montaña, rector de la UVic, va 
manifestar que s’ha redactat un pro-
jecte de gran qualitat que lliga amb els 
principis de la Universitat i que acollirà 
un centre d’emprenedoria i formació 
continuada del sector empresarial. 

Retrats de les poetes homenatjades en aquesta exposició.
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Beca Unnim Caixa Manlleu per al Grup de 
Recerca Bioinformàtica i Estadística Mèdica

El grup de recerca de Bioinformàtica i 
Estadística Mèdica, de la Universitat de 
Vic, ha obtingut la Beca Unnim Caixa 
Manlleu en Ciències de la Salut per al 
desenvolupament del projecte “Geno-
tips relacionats amb la neuroplasticitat 
sinàptica en malalts d’Alzheimer i en 
controls sans”, la investigadora princi-
pal del qual és la Dra. Malu Calle, de 
l’Escola Politècnica Superior.

Es tracta d’un projecte coordinat 
entre el grup de recerca en Bioin-
formàtica i Estadística Mèdica de la 
UVic (Dra. M. Luz Calle), el Servei de 
Neurologia del Consorci Hospitala-
ri de Vic (Dr. Enric Bufill) i la Unitat 
d’Epidemiologia Clínica del CHV (Dr. 
Pere Roura).

El projecte està centrat en l’estudi 
de la malaltia neurodegenerativa 
d’Alzheimer, una de les més freqüents 
en el nostre entorn. Els resultats pre-
vistos d’aquest projecte proporcio-
naran un major coneixement dels 
mecanismes que regeixen el deterio-
rament cognitiu propi de la malaltia. 
Els nous polimorfismes associats a la 
malaltia que s’identifiquin podran ser 
de gran d’utilitat com a marcadors per 
al diagnòstic preclínic i per al desenvo-
lupament d’estratègies terapèutiques.

Del 21 al 25 de març, la Universitat de 
Vic va ser present al Saló de l’Ense-
nyament, que se celebrava al Recin-
te Firal de Barcelona i que, com cada 
any, reunia l’oferta més completa en 
carreres universitàries, estudis supe-
riors, complementaris, de formació 
professional i idiomes, així com ser-
veis a l’educació. 

La UVic també tenia estand al Sa-
ló Futura, especialitzat en l’oferta de 
Màsters i Postgraus que va tenir lloc 
al mateix recinte firal els dies 23 i 24 de 
març. Enguany es van repartir més de 

6.500 catàlegs i es van rebre 2.512 peti-
cions, el 64% de les quals procedents 
d’estudiants de 1r i 2n de Batxillerat. 
Les àrees de coneixement que van te-
nir més demanda van ser les de Salut, 
Educació, Comunicació, Biociències, 
Empresa, Esport, Enginyeries i Tra-
ducció. També es va fer una valoració 
positiva de l’estand, tant des d’un punt 
de vista funcional com de disseny. 

L’èxit va ser possible per la col-
laboració dels professors, personal 
d’administració i serveis i estudiants 
col·laboradors.

La UVic al Saló de l’Ensenyament

Conveni de suport als 
esportistes d’alt nivell amb 
el Centre d’Alt Rendiment

El Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat i la UVic van signar el 29 de febrer 
un conveni de col·laboració amb la 
finalitat de donar suport acadèmic als 
estudiants esportistes d’alt nivell de la 
UVic i permetre’ls compatibilitzar millor 
els estudis universitaris amb la carrera 
esportiva. Van oficialitzar l’acord el 
secretari general de l’Esport i president 
del Consell d’Administració del CAR, 
Ivan Tibau, i el rector de la UVic, Jordi 
Montaña.
A través d’aquest conveni, els esportistes 
que s’integrin en el Programa de 
Tutoria a Esportistes Catalans d’Alt 
Nivell tindran un professor tutor que 
els ajudarà a adaptar les necessitats 
acadèmiques al ritme esportiu, marcat 
per les competicions, les concentracions 
i els entrenaments. Podran acollir-se 
al Programa els esportistes reconeguts 
com a esportista d’alt nivell català, 
sempre i quan no rebin ajudes pel mateix 
concepte d’altres institucions.

Dos estudiants UVic a la 
commemoració del 25è 
aniversari del programa 
Erasmus

Rubén Ginestós (Comunicació Audiovi-
sual de la UVic) i Anna Behler (Bielefeld 
University) han estat seleccionats per 
participar en els actes de commemoració 
del 25è aniversari del Programa Eras-
mus, que tindrà lloc a Granada del 9 a 
l’11 de maig.
Hi participaran 120 estudiants que ac-
tualment participen o acaben de parti-
cipar en el Programa Erasmus, vuitanta 
dels quals seran de l’Estat espanyol i els 
altres quaranta de la resta d’Europa.
Durant l’estada a Granada, els estu-
diants participaran en xerrades i debats i 
se’ls demanarà que facin aportacions per 
millorar el programa en el futur. 

CAMPUS
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La Dra. Malu Calle, 
presidenta de la Societat 
Espanyola de Biociències

Al mes de març, la Dra. Malu Calle, 
professora de l’Escola Politècnica 
Superior, va ser nomenada presidenta 
de la Societat Espanyola de Biometria 
(SEB), filial a Espanya de la International 
Biometrics Society.
Aquesta societat té per objectius 
promoure, impulsar i difondre el 
desenvolupament i l’aplicació dels 
mètodes estadístics i matemàtics 
en Biologia, Medicina, Psicologia, 
Agricultura, Bioinformàtica i altres 
ciències afins relacionades amb les 
ciències de la vida. Malu Calle, que ja 
era membre del consell directiu des del 
2011, va ser nomenada presidenta de la 
societat per als propers dos anys. 

Josep Massot, Premi 
d’Honor de les Lletres  
Catalanes

Josep Massot i Muntaner, estudiós 
de la llengua i la cultura catalanes i 
director de les Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, va ser guardonat l’abril 
passat amb el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes. Aquesta distinció, 
atorgada per Òmnium Cultural, es 
concedeix “a una persona que per la 
seva obra literària o científica, escrita 
en llengua catalana, i per la importància 
i exemplaritat de la seva tasca 
intel·lectual, hagi contribuït de manera 
notable i continuada a la vida cultural 
dels Països Catalans”.
Josep Massot és membre de la Societat 
Verdaguer, vinculada a la UVic, i amic i 
col·laborador de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes.

Un miler de persones van acudir a la 
Jornada de Portes Obertes de la Uni-
versitat de Vic que es va celebrar el dis-
sabte 31 de març. Un 36% dels visitants 
provenien de la comarca d’Osona, 
mentre que un 15% van venir del Vallès 
Oriental, un 9% del Bages i un 6% del 
Barcelonès, entre altres. També hi va 
haver qui va venir expressament des de 
les Illes Balears, d’Andorra i de França.

Segons les dades obtingudes per l’en-
questa i del registre d’entrada, un 38% 
dels visitants van assistir a les xerrades 
d’orientació que van fer les facultats. 
Els aspectes que més van valorar van 
ser les instal·lacions, l’atenció persona-
litzada, l’acollida i el bon tracte rebut. 
També es valorava l’ampli ventall d’ac-
tivitats, tallers i exposicions que s’ofe-
rien al llarg del dia. 

Un miler de persones assisteixen a 
la Jornada de Portes Obertes

Presentació a Torelló de Les Noces del 
Cel i l’Infern, de William Blake

El 15 d’abril va tenir lloc a la Biblioteca 
Dos Rius de Torelló l’acte anual d’ho-
menatge a Segimon Serrallonga. En-
guany, en el desè aniversari de la mort 
del poeta, l’acte tenia com a eix central 
la presentació del llibre Les noces del cel 
i l’infern, de William Blake, en versió 
catalana de Segimon Serrallonga, edi-
tat per Cafè Central i Eumo Editorial. 
En l’acte, organitzat per l’Ajuntament 
de Torelló i l’Aula Segimon Serrallon-

ga de la UVic, hi varen intervenir Víc-
tor Sunyol, editor de Cafè Central; 
Francesc Codina, curador d’aquesta 
edició, que presentava el llibre; Víctor 
Bocanegra, acompanyat a la guitarra 
per Miquel Mestres, que va fer una 
intervenció musical sobre poemes de 
William Blake; Carme Oller Dam i 
Pere Trabal, que recitaren poemes en 
anglès i en català.

Un moment de l’acte d’homenatge a la Biblioteca Dos Rius de Torelló.
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Una delegació de la Universidade Zam-
beze de Moçambic va ser el 20 de març 
a la Universitat de Vic per parlar de 
projectes de cooperació en el marc 
de la Xarxa Vives d’Universitats. Els 
representants de la universitat africana, 
Lourenço Magaia i Vicente Aniceto 
Manjate, van reunir-se amb el rector, la 
vicerectora de Recerca i representants 

de projectes de cooperació de la UVic, 
per explorar vies de col·laboració.

El febrer de l’any passat, dos membres 
de la Xarxa varen visitar Moçambic per 
iniciar el nou programa de cooperació 
interuniversitària al desenvolupament. 
Es varen fer trobades amb responsables 
de les universitats públiques més im-
portants del país (Universidade Lúrio, 
Universidade Zambeze, Universidade 
Pedagógica, Universidade Eduardo 
Mondlane), amb els responsables de 
les oficines locals dels principals finança-
dors del projecte (ACCD i AECID) i 
amb el viceministre d’Educació per a 
l’Ensenyament Superior.

El projecte va obtenir un ajut de 
l’AECID per a l’enfortiment institu-
cional de les universitats públiques de 
Moçambic, especialment amb la Uni-
versidade Zambeze. 

Una delegació de la Universidade 
Zambeze (Moçambic) visita la UVic

Jaume Roures: ‘El nostre 
objectiu és oferir el futbol 
encara més barat’

Jaume Roures, director de Mediapro i 
una de les persones més influents del 
panorama comunicatiu a Estat espanyol, 
va ser a la UVic el 15 de març per impartir 
la conferència “El futbol i la crisi” en 
una Aula Magna plena de gom a gom 
d’estudiants. 
Jaume Roures va fer un repàs al 
panorama comunicatiu dels darrers 
anys i va confessar no tenir “ni idea” de 
cap on anirà la comunicació del futur. El 
que sí sap Roures és que el panorama 
comunicatiu espanyol arrossega un 
endarreriment important a causa de 
males polítiques espanyoles, més 
partidistes que no efectives. En aquest 
sentit, el director de Mediapro va ser 
taxatiu manifestant que “la legislació a 
Espanya ha anat en contra de la televisió 
per cable i la fibra òptica, en benefici de 
la televisió per satèl·lit, és a dir de Canal 
+”. Això ha comportat que avui només 
el 25% de les famílies tinguin televisió 
de pagament, quan a Europa estan per 
sobre del 45%.

Felip Puig i Miquel Iceta van 
presentar un llibre de Ramon 
Miravitllas

El conseller d’Interior Felip Puig i el 
diputat socialista Miquel Iceta van ser 
els encarregats de glossar la figura del 
professor de la UVic  Ramon Miravitllas 
amb motiu de la sortida a la llum del 
seu llibre Los nuevos déspotas del 
periodismo político (Laertes, 2012), que 
es va presentar el 16 d’abril al Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. Puig i Iceta, 
que tot i ser de diferent partit (CiU i PSC) 
van mostrar una gran sintonia personal, 
van definir la figura del professor de la 
UVic com una persona que “estima el 
periodisme i la política”.

La 8a Lliga de Debat Universitari de 
la Xarxa Vives va finalitzar el 21 d’abril 
amb la victòria de l’equip de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, que es va imposar 
a l’equip de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. D’aquesta manera, la 
UPF ha guanyat per primera vegada 
aquesta competició. La Lliga va comp-
tar amb la participació d’equips d’es-
tudiants de nou universitats –Alacant, 
Barcelona, Autònoma de Barcelona, 
Internacional de Catalunya, Jaume I, 

Miguel Hernández d’Elx, Oberta de 
Catalunya, Pompeu Fabra i Vic– que 
van debatre sobre el tema Els indignats, 
un nou corrent de pensament?. Aquesta 
edició ha format part de la iniciativa 
«2011, Any de la Paraula Viva».

La Lliga de Debat Universitari té com 
a objectiu fomentar l’ús de la paraula 
entre l’alumnat en un enfrontament 
dialèctic entre diversos equips, en què 
s’ha de defensar una posició a favor o 
en contra d’un tema d’actualitat. 

La UPF guanya la 8a Lliga de Debat 
Universitari

L’equip de la Universitat Pompeu Fabra, guanyador de la 8a Lliga de Debat Universitari.
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El 26 de març, el Patronat de la FUB  va 
aprovar la creació de la Càtedra de Cures 
Pal·liatives, en el marc del conveni entre 
la UVic i l’Institut Català d’Oncologia, 
amb l’objectiu de promoure projectes de 
recerca i polítiques per millorar l’aten-
ció pal·liativa a persones amb malalties 
avançades en col·laboració amb els cen-
tres sanitaris de l’entorn. En la mateixa 
sessió, el Dr. Xavier Gómez-Batiste i 
Alentorn va ser nomenat director de 
la Càtedra.

Xavier Gómez-Batiste i Alentorn és 
doctor en Medicina per la Universitat 
de Barcelona, a més de tenir les especia-
litats en Medicina Interna i Oncologia. 
És director del Centre col·laborador de 
l’OMS per a Programes Públics de Cures 
Pal·liatives, de l’Observatori ‘Qualy’ Fi 

de Vida i del Directori de Serveis de 
Cures Pal·liatives de Catalunya de l’Ins-
titut Català d’Oncologia. Entre altres 
responsabilitats, és director del Consell 
Assessor del Programa per a la Prevenció 
i Atenció de Malalties Cròniques de la 
Generalitat de Catalunya, director del 
Màster de Cures Pal·liatives de la Uni-
versitat de Barcelona i  director científic 
del Programa per a l’atenció integral a pa-
cients amb malalties avançades i els seus 
familiars, de l’Obra Social “La Caixa”. 
Té més de 70 articles científics i tres 
llibres publicats sobre cures pal·liatives 
i més de 25 articles internacionals amb 
factor d’impacte. És professor convidat 
a les universitats de San Diego i Stanford 
(Estats Units), St. Vicent i Queensland 
(Austràlia) i Edimburg (Regne Unit).

Creació de la Càtedra de Cures 
Pal·liatives i nomenament de Xavier 
Gómez-Batiste i Alentorn com a director

Edifici del Centre d’Estudis Sanitaris i socials, seu de la Càtedra de Cures Pal·liatives.
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El 27 d’abril va tenir lloc la II Jornada 
del Parlament Europeu a la Universi-
tat de Vic, organitzada per la Facultat 
d’Empresa i Comunicació i l’Oficina 
del Parlament Europeu a Barcelona. 
La sessió, que va tenir lloc durant tot 
el matí,va tenir un plat fort de primer 
nivell polític amb la presència dels eu-
rodiputats Raimon Obiols (Aliança 
Progressista de Socialistes i Demò-
crates), Raül Romeva (Verds/Aliança 
Lliure Europea) i Salvador Sedó (Partit 

Popular Europeu). Els tres polítics ana-
litzaren els reptes d’Europa en aquest 
segon tram de la setena legislatura del 
Parlament Europeu. 

La col·laboració entre la UVic i l’Ofi-
cina del Parlament Europeu va néixer 
el curs passat, en una primera jornada 
amb la presència dels eurodiputats 
Ramon Tremosa i Oriol Junqueras, el 
periodista Martí Anglada, el consultor 
polític Antoni Gutiérrez-Rubí i el por-
taveu Jaume Duch.

Raimon Obiols, Raül Romeva i Salvador Sedó 
a la Universitat de Vic

Onze investigadors  
en un congrés a Verona

Onze investigadors i investigadores 
de dos grups de recerca de la UVic 
van participar en el X Congresso 
Internazionale dell’Associazione Italiana 
di Studi Catalani que es va celebrar a 
la Universitat de Verona (Itàlia) del 23 
al 25 de febrer. Aquest esdeveniment, 
titulat «Ciutat de l’amor: scrivere la città, 
raccontare i sentimenti», se centrava 
especialment en les relacions culturals, 
lingüístiques i literàries entre Itàlia i 
Catalunya, i enguany, en situar-se a 
Verona, es focalitzava sobretot en els 
temes de l’amor i la ciutat.
Del Grup de Recerca Estudis de 
Gènere hi presentaren comunicacions 
Francesca Bartrina, Eusebi Coromina, 
Lluïsa Cotoner i Pilar Godayol, i del 
Grup de Recerca Textos Literaris 
Contemporanis Núria Camps, Montse 
Caralt, Rosa Maria Güell, Manuel 
Llanas, Ramon Pinyol, Carme Rubio i M. 
Àngels Verdaguer. L’aportació vigatana 
abastava un àmbit temàtic ampli, que 
anava des de les traduccions italianes 
de Verdaguer a les catalanes de Collodi, 
Pratolini o Quasimodo, passant per la 
presència d’Itàlia en l’obra de M. Àngels 
Anglada, Carme Riera o Gaziel.

La UVic dóna a Càritas 4.095 
euros de la rifa de Nadal

Jordi Montaña i Jordi Codina, rector i 
gerent de la Universitat de Vic, van lliurat 
a Càritas Diocesana els 4.095 euros 
recaptats amb les participacions del 
número de la rifa de Nadal. Van recollir 
el taló el president, Joan Redorta, i 
el tresorer de l’entitat, Santi Saborit, 
que van agrair aquesta aportació que 
servirà per pagar les remodelacions del 
menjador social. Ja fa uns quants anys 
que la Universitat de Vic destina tots els 
beneficis de la rifa de Nadal a Càritas.
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La Universitat de Vic va celebrar el 27 i 
28 de març la 3a edició del DobleClick, 
les jornades audiovisuals internacionals, 
amb les universitats convidades Utrecht 
School of the Arts (Holanda) i Univer-
sity of Applied Sciences of Tampere 
(Finlàndia).

Aquesta edició de Dobleclick comp-
tava amb un concurs d’audiovisuals, amb 
dotació econòmica. Es va premiar el mi-
llor espot, el millor consum intel·ligent, 
el millor reportatge amb compromís 
polític i social, la millor innovació en el 
camp artístic i visual i el millor videoclip 
com a premi a la convergència entre les 
arts. El premi de cadascuna d’aquestes 
categories era de 500 euros, més un 
premi de 1.000 euros al millor curtme-

tratge capaç de commoure. Formaven el 
jurat del festival professors de la UVic 
experts en cinema i arts visuals.

Aquesta edició va ser la que va tenir 
més participació, amb gairebé un cen-
tenar de treballs d’estudiants catalans, 
holandesos i finlandesos.

Durant les jornades, també es van 
desenvolupar onze tallers relacionats 
amb el món audiovisual. Les temàtiques 
anaven des de la fotografia a l’edició de 
vídeo i noves tecnologies, passant per la 
identitat a Internet, la subtitulació de 
vídeos o com ser ajudant en un rodatge. 

Tots els talleres van ser impartits pels 
mateixos alumnes de les universitats 
participants i alumnes i exalumnes de 
la Universitat de Vic.

Jornades audiovisuals 
internacionals DobleClick

La Universitat de Vic entra  
a la xarxa GUNI

La Universitat de Vic va ser admesa 
pel març a la Global Network for 
University Innovation (GUNI), una xarxa  
internacional que posa a disposició 
dels seus membres mecanismes per 
fomentar les relacions entre universitats 
i facilitar la col·laboració i la creació de 
coneixement entre institucions d’arreu 
del món que comparteixen la visió de 
servei públic i la responsabilitat social 
de l’Educació Superior.
La Global University Network for 
Innovation es va crear el 1999 per la 
UNESCO, la United Nations University i 
la Universitat Politècnica de Catalunya-
BarcelonaTech després de la World 
Conference on Higher Education, 
organitzada per la UNESCO el 1998, amb 
la voluntat de donar continuïtat i facilitar 
la implementació dels principals acords 
que s’hi van prendre. 

Parelles artístiques, 
experiències creatives

Durant l’abril es va poder veure a la 
UVic l’exposició “Parelles artístiques: 
experiències creatives per a la salut 
mental”, un conjunt d’obres artístiques 
creades “a quatre mans” entre artistes 
professionals i persones usuàries dels 
serveis de la Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic. L’exposició tenia 
l’objectiu de sensibilitzar la societat 
sobre la salut mental, reduir l’estigma 
de les malalties mentals i afavorir la 
inserció de les persones que les pateixen 
en una comunitat més integradora. Amb 
motiu de la inauguració, l’artterapeuta 
i artista plàstic Patrick Laurin va oferir 
una xerrada sobre “Creació plàstica i 
vincle social”.
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El 18 de febrer va tenir lloc a la UVic la 
“Jornada de divulgació del conreu i de 
les característiques de la tòfona” per 
actualitzar els coneixements científics 
i tècnics sobre el seu conreu, presen-
tar-ne les característiques nutricionals 
i les aplicacions culinàries, fomentar 
el desenvolupament de projectes per 
a emprenedors i pagesos i afavorir la 
creativitat en el seu ús en alimentació.

Hi van intervenir Daniel Oliach, tèc-
nic del Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya (CTFC), Solsona; la Dra. 

Consol Blanch, coordinadora  del grup 
de recerca en Alimentació de la UVic; i 
el Dr. Jordi Saldo, investigador adscrit 
a la Planta Pilot de Tecnologia dels Ali-
ments de la UAB.

L’organització va anar a càrrec del 
grup de recerca de Medi Ambient i Ali-
mentació (GRMAIA), en col·laboració 
amb el Vicerectorat de Recerca i 
Transferència de Coneixement de la 
UVic, el Centre Tecnològic i Forestal 
de Catalunya i l’Ajuntament de Cen-
telles.

Jornada de divulgació de la tòfona

Manu Cabañero, Cristina Perales i Antoni Soy en l’acte de lliurament depremis de les Jornades. 
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El GREUV ha format part de diferents 
xarxes universitàries sobre educació en 
valors, sobre escola rural, sobre aten-
ció a la diversitat, etc. Actualment, 
és membre de la Xarxa d’Innovació i 
Recerca de les Universitats Catalanes 
i de l’Observatori Internacional per a la 
Professionalitat Docent. Té relacions 
estables i ha dut a terme recerques amb 
grups com GREM (UB), ESBRINA 
(UB), EMIGRA (UAB), i entitats com 
l’IGOP (UAB), la Fundació Bofill o 

CLACSO (Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales).

Les línies i els projectes de recerca

El GREUV compta amb dues línies 
de recerca: “Ciutadania, immigració i 
educació” i  “Territori i educació”. 

En la primera es duen a terme in-
vestigacions centrades en immigració 
i educació en polítiques educatives 
contra l’exclusió en educació i gènere, 
en el paper de la dona en l’educació i, 
finalment, en la relació entre família, 
escola i entorn.

Pel que fa a la segona línia de recerca, 
les investigacions aborden les temàtiques 
de l’escola rural i l’educació als petits 
municipis, la història del pensament 
pedagògic i de les institucions educatives 
i els Museus pedagògics.

A partir d’aquestes línies de recerca es 
duen a terme projectes d’investigació 
amb finançament públic i privat, dels 
quals destaquem els més recents o que 
estan en curs:

“Avaluació de l’Experiència Pilot ‘Es-
pais de Benvinguda Educativa’ a Vic i a 
Reus durant el curs 2008-09”.

“Análisis y sistematización de los siste-
mas educativos de origen del alumnado 
extranjero y su comparación con el 
sistema español”.

“Famílies, escoles i èxit escolar”.
“Educació i Gènere: Formació en res-

ponsabilitat social i ètica de formadores i 
formadors per a la igualtat i la prevenció 
de la violència”.

“Documentación, interpretación y 
difusión digital del patrimonio educa-
tivo producido entre 1936-1939 en las 
escuelas de Barcelona. Los dibujos de 
la infancia”.

“Educació i petits municipis”.

Implicacions socials i educatives

Com es pot veure, moltes de les te-
màtiques incloses en les línies i en els 
projectes del GREUV són proble-
màtiques de gran interès social. És per 
això que, a banda de l’assoliment de 
finançament públic en convocatòries 
competitives, ha rebut encàrrecs di-
rectes d’administracions i organismes 
públics, per tal que les recerques del 
grup orientin polítiques i, alhora, ava-
luïn accions i intervencions en el camp 
social i educatiu.  Així mateix, i a banda 
de la producció i difusió acadèmica en 
congressos, reunions i publicacions, 
les aportacions del GREUV han rebut 
l’atenció regular dels mitjans de comu-
nicació audiovisual i de la premsa escrita 
d’àmbit nacional i estatal.
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Grup de Recerca Educativa

El Grup de Recerca Educativa de 
la Universitat de Vic (GREUV) es 
constitueix durant el curs 1996-
1997 i, per tant, ja ha complert 
quinze anys d’existència. Va 
iniciar la seva singladura amb una 
primera recerca sobre els canvis en 
l’organització de l’educació escolar 
a Vic davant la incorporació de fills 
i filles de famílies immigrades a 
la ciutat. És un equip de persones 
fonamentalment vinculades a les 
ciències de l’educació, però també 
a d’altres ciències socials i a la 
psicologia. Ha estat un dels grups 
de recerca impulsors del Màster 
Universitari en Educació Inclusiva 
que alimenta el programa de 
Doctorat del mateix nom. 

D’esquerra a dreta: Joan Soler, Núria Simó, Cati Lecumberri, Isabel Carrillo, Jacint Torrents, Esther Fatsini, Anna Gómez, Josep Casanovas, Antoni Tort, Jordi Collet, 
Pilar Prat i Eulàlia Collelldemont. Falten a la foto, Jaume Carbonell, Laura Domingo, Rosa Guitart i Itxaso Tellado.
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Del 19 al 21 d’abril van tenir lloc a la 
Universitat de Vic les “mComunication: 
Jornades Científiques sobre Comuni-
cació Mòbil”, organitzades pel Grup 
de Recerca d’Interaccions Digitals 
(GRID). mComunication va aplegar 
experts nacionals i internacionals per 
debatre la problemàtica dels nous mo-
dels de comunicació mòbil al món i, 
més concretament, en el terreny dels 
continguts i les plataformes digitals.

Les jornades van analitzar els agents 
que conformen el panorama actual de la 
comunicació mòbil, des de fabricants, 
operadors, productors de continguts, 
desenvolupadors de programari, agre-

gadors, intermediaris, distribuïdors 
de contingut, agències de publicitat, 
màrqueting i usuaris. 

Les ponències, les presentacions  i els 
debats de les tres taules (Ecosistema 
mòbil, Continguts i consum digital 
mòbil, i mMarketing i publicitat en 
smartphones) van ser molt enriquidors. 
Amb convidats nacionals i internacionals 
(Brasil, Portugal, Itàlia i Regne Unit) 
es va poder discutir la problemàtica de 
la comunicació mòbil des de diferents 
perspectives: es tracta d’una àrea d’in-
vestigació nova, variada i amb projecció 
de futur, en la qual el GRID treballa 
des de 2007.

mComunication, jornades 
internacionals de comunicació mòbil

Últimes tesis defensades a 
la Universitat de Vic

El 15 de setembre de 2011, el proferssor 
Gil Pla, del Departament de Ciències 
de l’Activitat Física de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes, va defensar la tesi doctoral 
“Les interaccions dels nadons en les 
activitats aquàtiques. Conseqüències 
educatives”. 
El 2 de març de 2012, Eduard Ramírez i 
Banzo, director del mateix departament, 
va defensar la tesi doctoral “SRP: 
Noves estratègies d’ensenyament 
per a implicar els alumnes d’educació 
primària en el procés d’aprenentatge de 
la natació”. 
El passat 26 de març, Gonçal Calle 
Rosingana, professor del Departament 
de Llengües i Ciències Socials i 
Jurídiques de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació,  va defensar la tesi 
“Perspectiva lingüística y cognitiva del 
estilo de Carlos Ruiz Zafón en La sombra 
del viento”.
Amb aquestes són tretze les tesis 
defensades a la Universitat de Vic, que el 
21 de maig compleix quinze anys.

Fites tecnològiques des del 
punt de vista dels químics
L’exposició “Fites tecnològiques 
des del punt de vista dels químics”, 
organitzada per l’Escola Politècnica 
Superior amb motiu de la celebració de 
l’Any Internacional de la Química, es pot 
visitar des del 18 d’abril a la Sala Prat de 
la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. 
L’exposició, presenta apunts històrics de 
la transcendència dels descobriments i 
les aplicacions de la química en la vida 
quotidiana en el darrers 100 anys,

Tertúlies de Literatura Científica

Dos mil estudiants d’ESO, Batxillerat 
i de Cicles Formatius van participat 
en alguna de les set activitats progra-
mades a les 5es Tertúlies de Literatura 

Científica. Enguany els estudiants par-
ticipants procedien d’Osona, el Ripo-
llès, la Garrotxa i el Barcelonès .

Les darreres sessions de les Tertú-
lies d’aquest curs van tenir lloc el 27 i 
28 de març amb debats sobre La porta 
dels tres panys. Aventura quàntica, amb 
la presència de l’autora, la Dra. Sònia 
Fernández-Vidal, i sobre Ciencia a la 
cazuela, a càrrec de Marisol Martín de 
Frutos i Eduardo Rodríguez. 

El 18 d’abril va tenir lloc l’última ac-
tivitat a càrrec de la Dra. Anna Veiga, 
que va parlar del seu llibre El miracle de 
la vida. De la fecundació “in vitro” a les 
cèl·lules mare. 

Un moment de la intervenció de Juan Miguel Aguado, de la Universidad de Murcia.

Sònia Fernàndez-Vidal durant la seva intervenció 
a l’Aula Magna de la UVic.

Eduard Ramírez i Banzo.
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Llibres recents del professorat de la UVic

Manual d’anàlisi de costos del 
Servei d’Ajuda a Domicili
Manuals de Serveis Socials 1

Bet Paxau i Quico Marín 
Càtedra de Serveis Socials de la 
Universitat de Vic, 2011
ISBN:  978-84-939807-1-9

Introducció als costos dels serveis 
socials, mitjançant diversos siste-
mes de càlcul en l’àmbit dels Ser-
veis Socials de les administracions 
locals. Particularment, s’exposa el 
model de costos basat en el sistema 
ABC que ha implantat l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès.

Decisions i Estratègies de 
Cura amb Persones Grans 
Dependents
Manuals de Serveis Socials 3

Carme Guinovart  
Càtedra de Serveis Socials de la 
Universitat de Vic, 2011 
ISBN:  978-84-939807-3-3

Estratègies de cura i presa de de-
cisions en persones grans amb de-
pendència ingressades en una unitat 
geriàtrica d’atenció intermèdia: es-
tudi descriptiu.

Experiències de Cura
Papers Professionals de Serveis 
Socials 1

Cinta Sadurní Bassols  
Càtedra de Serveis Socials de la 
Universitat de Vic, 2011. 
ISBN:  978-84-939807-0-2

Experiència dels cuidadors/res prin-
cipals, però informals, que tenen 
cura d’un familiar vell amb demència 
des de fa més de 4 anys.

Suport Formai i Informal
Papers Professionals de Serveis 
Socials 2

Núria Viñas 
Càtedra de Serveis Socials de la 
Universitat de Vic, 2011 
ISBN:  978-84-939141-8-9

Estudi sobre el perfil de persones 
grans amb dependència del servei 
d’ajuda a domicili.

Com Integrar la Docència  
i la Recerca amb les Praxis 
Socials i de Salut?
Papers Professionals de Serveis 
Socials 5

Salvador Simó i Algado
Càtedra de Serveis Socials de la 
Universitat de Vic, 2011
ISBN:  978-84-939807-7-1

Un projecte d’aprenentatge de les 
praxis socials i de servei universitari 
en la creació d’una comunitat salu-
dable i inclusiva.

Veus Ignorades
Papers Professionals de Serveis 
Socials 6
Anna Bonafont 
Càtedra de Serveis Socials de la 
Universitat de Vic, 2011 
ISBN:  978-84-939807-6-4

Representacions socials, subjecti-
vitat i resiliència en persones grans 
amb pèrdua d’autonomia funcional.

La carn i la metàfora. 
Una reflexió sobre el cos  
a la teoria queer
Gerard Coll-Planas
Editorial UOC
ISBN: 978-84-938802-9-3

El llibre reflexiona sobre la forma 
d’entendre el cos en la contempo-
raneïtat: com a objecte de consum, 
modelable, sense límits i poten-
cialment immortal. Des d’aquest 
marc s’analitza el paper del cos en 
la teoria queer, una perspectiva que 
ha canviat radicalment la forma 
d’entendre el gènere i la sexualitat. 

EUMO EDITORIAL
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Llibres recents del professorat de la UVic

Temps atmosfèric, rituals 
religiosos i resposta social  
als segles XVII i XVIII
Francesc Roma i Casanovas
Patronat d’Estudis Osonencs
ISBN: 978-84-936936-6-4

L’economia i la societat de l’edat 
moderna tenien una estreta relació 
amb el funcionament atmosfèric. El 
mal temps podia comportar canvis 
socials rellevants i, per això calia 
actuar-hi, tant de manera preventiva 
com directament. Per això, durant 
l’edat moderna es varen acabar de 
construir tota una sèrie de rituals i de 
figures que hi havien de fer front.

Josep Suñol i Garriga.  
Viure i morir per Catalunya.
Jordi Badia Perea
Pagès Editors, 2011
ISBN: 978-84-9975-130-6
Dipòsit legal: L-669-2011

Assaig biogràfic sobre la figura de 
Josep Suñol i Garriga, diputat a les 
Corts per ERC el 1931, 1933 i 1936. 
President de la Federació Catalana 
de Futbol i del FC Barcelona. 
Periodista i propietari del periòdic 
La Rambla. Va ser assassinat per 
un escamot franquista a la serra de 
Guadarrama el 6 d’agost de 1936.

m-Todos, tendencias y oportu-
nidades de la movilidad digital
Avanza, Marcia; Contreras, Ruth S.; 
Correia, Pedro; Costa, Ricardo; Fons-
eca, Patrícia; García, Irene; Gifreu, Ar-
nau; González, Zahaira F.; Margarida, 
Patrícia; Massana, Eulàlia; Molina, 
Míriam; Navarro, Héctor; Pinheiro, 
Wesley; Reyes, Angélica; Rodriguez, 
Carla; Torres, Tarcisio

Grup de Recerca Interaccions 
Digitals. Universitat de Vic.

ISBN: 978-84-695-2071-0

Una anàlisi dels diversos canvis, 
processos i tendències que les 
comunitats mòbils estan generant 
en els diferents camps de la societat.
La convergència dels mitjans i les 
transformacions en l’ecosistema 
dels mitjans de comunicació des 
de la perspectiva d’un nou actor: la 
comunicació mòbil.

Manual de comunicación 
para museos y atractivos 
patrimoniales
Santos M. Mateos Rusillo

Ediciones Trea
ISBN: 978-84-9704-622-0

El llibre ofereix les claus per 
entendre el paper cabdal de la 
comunicació en la gestió dels 
museus i atractius patrimonials, 
així com les diferents estratègies, 
tècniques i suports comunicatius 
que es poden fer servir per construir 
la seva identitat, promocionar-los i 
posicionar-los.

Universal Design: The HUMBLES 
Method for User-Centred 
Business 
Francesc Aragall i Jordi Montaña

Gower, 2012
ISBN: 978-0-566-08865-0

Explica el valor del “disseny per a 
tots” (la intervenció en els entorns, 
productes i serveis per permetre 
que tothom pugui gaudir-ne en 
igualtat de condicions). El model 
H.U.M.B.L.E.S., de set fases, integra 
el punt de vista dels usuaris, cosa 
que li permet avaluar la seva 
estratègia de negoci i les pràctiques 
de disseny, i fer el seu producte 
atractiu per a tots els seus clients 
potencials.

Joan Maragall, intel·lectual en 
“el segle dels intel·lectuals”
Ricard Torrents

Institut d’Estudis Catalans, 2011
ISBN: 978-84-9965-093-7

Conferència pronunciada en la 
sesessió ordinària de la Secció 
de Filosofia i Ciències Socials de 
l’Institut d’Estudis Catalans.



GRAUS
ARTS I HUMANITATS
 · Traducció i Interpretació
 · Disseny (BAU – Barcelona)

ENGINyERIES
 · Enginyeria Electrònica, Industrial i 
Automàtica

 · Enginyeria Mecatrònica
 · Enginyeria d’Organització Industrial 
(també 2n cicle)

 · Multimèdia

CIÈNCIES DE LA SALUT
 · Fisioteràpia
 · Infermeria
 · Nutrició Humana i Dietètica
 · Psicologia
 · Teràpia Ocupacional

CIÈNCIES
 · Biologia
 · Biotecnologia
 · Ciències Ambientals
 · Tecnologia i Gestió Alimentària

CIÈNCIES SOCIALS
 · Administració i Direcció d’Empreses
 ·  Administració i Direcció d’Empreses / 
Publicitat i Relacions Públiques

 · Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 · Comunicació Audiovisual
 · Educació Social
 · Màrqueting i Comunicació Empresarial
 · Mestre Educació Infantil
 · Mestre Educació Primària
 · Periodisme
 · Publicitat i Relacions Públiques
 · Treball Social
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www.uvic.cat93 886 12 22  |  info@uvic.cat

PREPARATS

• INFORMA’T I CONSULTA EL NOSTRE PROGRAMA DE BEQUES
• VISITA’NS AL NOU ESPAI UVIC A BARCELONA (C.Pintor Fortuny, 10)


