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Membres del Govern, parlamentaris, patrons de la FUBalmes i de la FUBages, i membres del Consell de Direcció de la Universitat de Vic i de la FUB de Manresa, després de
l’aprovació de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos, a l’escalinata del Parlament de Catalunya.

El Parlament aprova la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya
Federico Mayor Zaragoza,
Doctor Honoris Causa

20 anys d’Estudis de
Traducció i Interpretació a Vic

El 21 de març va tenir lloc a la UVic-UCC
l’acte solemne d’investidura del Dr.
Federico Mayor Zaragoza com a Doctor
Honoris Causa, a proposta de l’Escola
Politècnica Superior.

El curs 1993-94 començava la primera
promoció dels estudis de Traducció i
Interpretació a Vic, que han contribuït a
la formació i la recerca en les àrees de la
traducció, la interpretació i les llengües.
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IV Simposi Internacional
sobre l’Ensenyament del
Català
El 4 d’abril va tenir lloc a la Universitat de
Vic la inauguració del quart Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català,
presidida per Artur Mas.
P.05
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Joan Masnou, vicerector de
Relacions Internacionals i
Formació Contínua

La Universitat de Vic i la FUB de Manresa
es federen i creen la UVic-UCC

Joan Masnou, vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua.

El 19 de febrer, la Comissió Executiva
del Patronat de la Fundació Universitària Balmes va aprovar el nomenament
del Dr. Joan Masnou i Suriñach com a
vicerector de Relacions Internacionals i
Formació Contínua, i el de Sergio Ponsá
com a director del SART - Medi Ambient.
Joan Masnou era adjunt al rector per a
les Relacions Internacionals i la Formació
Contínua des del juny de 2010.

Segona edició del cicle
“Catalunya cap a l’Estat
propi?”
El 10 d’abril va començar la segona edició del cicle de conferències “Catalunya
cap a l’Estat propi?”, que organitza la
Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya, amb l’objectiu de donar eines
que ajudin a entendre el procés sobiranista. La nova edició la conformaven les
conferències de Josep Puig Boix sobre
”Energia a Catalunya: l’estat de la qüestió”, i la de Ramon Sans Rovira sobre ”El
col·lapse és evitable” (29 d’abril).

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.
D.L.: B-40.564-90
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Antoni Castellà, Josep M. Vila d’Abadal, Andreu Mas-Colell, Valentí Junyent i Jordi Montaña en el moment
de la signatura del conveni de creació de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

A finals del curs 2012-2013 la Fundació Universitària Balmes, titular de la
UVic, i la Fundació Universitària del
Bages van arribar a un acord de federació. Amb l’aprovació el 22 de gener
de la Llei d’Acompanyament de Pressupostos, el Parlament de Catalunya
va donar llum verda al canvi de nom
de la Universitat de Vic, que passa a
anomenar-se Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVicUCC), com a conseqüència de la federació amb la Fundació Universitària
del Bages.
El 30 de gener, l’alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Josep M. Vila d’Abadal, i l’alcalde
de Manresa i president de la Fundació
Universitària del Bages, Valentí Junyent, van signar el contracte pel qual
es crea una estructura universitària
federada entre les dues institucions.
La signatura va tenir lloc al Parlament
en un acte presidit pel conseller d’Economia i Coneixement, Andreu MasColell, amb el secretari d’Universitats
i Recerca, Antoni Castellà.
La signatura formalitzava els acords
que els patronats de les dues fundacions havien aprovat a Vic i a Manresa
l’any passat. El contracte concreta aspectes acadèmics, organitzatius i de
gestió de la nova estructura. Destaca

especialment el canvi de nom i l’adaptació dels òrgans de govern i de representació de la FUBages i la FUBalmes
per tal de fer-los permeables entre ells.
Durant l’acte, el conseller Andreu
Mas-Colell va definir l’acord com a
“extremadament satisfactori” perquè
amb la federació s’aconsegueix un
triple objectiu: “generar massa crítica, articular de maneres diferents i
innovadores l’acció sobre el territori i
implementar una forma de governança
molt interessant”.
L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, va remarcar que la UVic-UCC
mostra que “hi ha una Catalunya diferent de la metropolitana. Una Catalunya interior que reclama el seu paper i que vol comptar en la nova etapa
que s’obre. La UVic-UCC serà útil en
aquesta tasca”. En els mateixos termes
es va expressat l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, que va considerar que
l’acord de federació “és una iniciativa
sòlida de futur, lligada al coneixement,
l’excel·lència i el servei a les persones
i que té la voluntat d’ocupar un espai
central”.
La importància de la federació és
cabdal per aconseguir una universitat
sòlida, amb massa crítica i capacitat de
projecció internacional.

campus

Federico Mayor Zaragoza, investit
Doctor Honoris Causa per la UVic-UCC

Inaugurat el nou edifici de
CAFE a la zona esportiva

Un moment de l’acte d’investidura amb Jordi Montaña i Federico Mayor Zaragosa, flanquejats pel conseller Ramon Espadaler i la secretària general Carme Sanmartí.

Jordi Montaña en primer pla, amb Francesc Codina, Ivan Tibau, Josep Arimany i Eduard Comerma.

El 21 de març va tenir lloc a la UVicUCC l’acte solemne d’investidura del
Dr. Federico Mayor Zaragoza com a
Doctor Honoris Causa, a proposta de
l’Escola Politècnica Superior. L’acte,
presidit pel rector Jordi Montaña, va
comptar amb la presència del conseller d’Interior, Ramon Espadaler i del
regidor de Ciutat del Coneixement de
l’Ajuntament de Vic, Josep Arimany.
Després de l’entrada solemne a l’Aula
Magna de la comitiva acadèmica formada per 96 doctors i doctores de la
UVic-UCC, el padrí del doctorand, el
director de l’Escola Politècnica Superior, Jordi Villà, va glossar la figura del
Dr. Mayor Zaragoza.
La doctora Francesca Bartrina, directora del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de les Dones va fer la laudatio del nou doctor.

El discurs d’acceptació del Dr. Mayor
Zaragoza va girar a l’entorn de la “força
de la paraula” per frenar la violència,
i de la poesia de Miquel Martí i Pol.
Tot adreçant-se als joves, va dir: “No
deixeu que us arrossegui el corrent. La
persona humana, el valor de cada ésser
humà únic, ha de ser preservat de totes
totes. No deixem que uns pocs, manejant hàbilment els ressorts de la tècnica, condicionin els nostres passos”.
El rector Jordi Montaña va subratllar que el doctor Mayor Zaragoza
passava a formar part de la comunitat
universitària de Vic i de Manresa “per
tal que els vostres coneixements i la
vostra lliçó universitària i de vida reverberi entre tots els qui formem part
d’aquesta Universitat”.

Els Garrins Metàl·lics guanyen la First
Tech Challenge Open Dutch Championship
L’equip de Robòtica de la Universitat
de Vic - Universitat Central de Catalunya Garrins Metàl·lics ha quedat campió a la competició First Tech Challenge (FTC) Open Dutch Championship,
celebrada el 29 de març a Eindhoven
(Holanda). Els Garrins Metàl·lics, a
més de quedar primers a la competició, van merèixer el premi al disseny
industrial del seu robot.
La FTC és una competició per a estudiants de 17 a 23 anys on cada equip
dissenya, construeix i programa un
robot per competir en format alian-

ça contra altres equips basant-se en
un repte i camp de joc predefinits. La
competició ha reunit 48 equips de diversos països europeus. Amb l’equip
de la UVic-UCC, han competit equips
d’Holanda, Alemanya, Regne Unit,
Itàlia, Romania, Rússia, Estats Units
i Aràbia Saudita, a més, d’un equip del
País Basc, un de Madrid i un d’Andalusia. El premi atorga una plaça a la final
mundial FTC World Championship,
que se celebra del 23 al 26 d’abril a St.
Louis (EUA).

El 13 de març es va inaugurar el nou
edifici de CAFE (Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport), situat al Campus Zona
Esportiva de Vic.
Aquest nou edifici, construït optimitzant
al màxim els recursos i dissenyat per
ser versàtil, és una instal·lació que no
només millorarà la qualitat dels estudis
del grau de CAFE, sinó que també
permetrà ajudar els grups de recerca
a innovar sobre l’esport i l’activitat
físic. Gràcies al fet d’esdevenir un
centre de valoració funcional i d’anàlisi
biomecànica, també podrà donar servei
tant als esportistes com als clubs i les
federacions. Disposa d’una superfície
construïda de 472,05 m2, amb un
pressupost total de 478.892,05 euros,
que ha pagat la Universitat de Vic, a qui
l’Ajuntament de Vic ha cedit els terrenys.
L’acte d’inauguració va ser presidit pel
rector de la Universitat de Vic, Jordi
Montaña, amb el regidor de Ciutat del
Coneixement i president de Creacció,
Josep Arimany, Ivan Tibau, secretari
general de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, Francesc Codina, degà
de la Facultat d’Educació, Traducció i
Ciències Humanes i Eduard Comerma,
coordinador dels estudis de CAFE.
El Dr. Josep Luis López del Amo,
professor de CAFE, va impartir una lliçó
inaugural sobre “Cercant l’excel·lència
esportiva al s. XXI”, acompanyat del
jugador d’hoquei Mia Ordeig.
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Noves incorporacions al
Consell Consultiu de la UVic

La UVic-UCC celebra 20 anys
d’estudis de Traducció i Interpretació

Miquel Tuneu, Noemí Morral i el P. Ignasi Fossas,
nous membres del Consell Consultiu juntament
amb l’empresari Valentí Roqueta.

El 16 de gener va tenir lloc a la Casa
de Convalescència de Vic una nova
reunió ordinària bianual del Consell
Consultiu de la Fundació Universitària
Balmes, presidit per Ricard Torrents,
en la qual es van fer efectives quatre
noves incorporacions: Valentí Roqueta,
empresari; el P. Ignasi Fossas, prior de
Montserrat; Noemí Morral, economista;
i Miquel Tuneu, responsable del Servei
de Publicacions de la UVic. En la sessió
hi assistiren com a convidats el rector
de la UVic-UCC, Jordi Montaña, el
regidor i president de Creacció, Josep
Arimany i el director de la FUB, Joan
Turró.
D’altra banda, es van acomiadar com a
consellers l’empresari Pere Girbau i el
director d’Eumogràfic, Anton Granero,
que han passat a ser patrons de la
Fundació Universitària Balmes.
Amb aquestes quatre noves
incorporacions queden cobertes les 20
places del Consell que estableixen els
Estatuts de la Fundació Universitària
Balmes.
El Consell Consultiu de la UVic-UCC,
creat el 9 de juny de 2011, té per
objectiu vincular universitat i societat
i exercir com a fòrum de consulta
permanent per als òrgans de govern
de la UVic, el Claustre i les institucions
implicades en el seu progrés. El formen
persones de reconegut prestigi, de
diferent procedència i formació, que
posen en comú la voluntat d’ajudar a
fer una Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya d’excel·lència.
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Ronald Puppo, Carme Sanmartí, Peter Bush, Teresa Solana i Francesc Codina, degà de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes en l’acte inaugural.

El curs 1993-94 començava la primera
promoció dels estudis de Traducció i
Interpretació a Vic, que han contribuït
a la formació i la recerca en les àrees de
la traducció, la interpretació i les llengües. La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes ho va celebrar
amb estudiants i professors, passats i
futurs, amb un programa d’actes que va
començar el 12 de març i que es desplegava fins a finals d’abril.
L’acte inaugural va consistir en una
conversa titulada “The unfaithful author” entre el prolífic traductor de literatura catalana a l’anglès, Peter Bush,
i la premiada autora de novel·la negra,
Teresa Solana, traduïda al francès, l’alemany, l’italià, el romanès, l’espanyol, i a

l’anglès pel mateix Peter Bush. A la tarda hi va haver la taula rodona sobre literatura intercultural amb la presentació
del llibre Hay moros en la costa! Literatura marroquí fronteriza en castellano y
catalán, de Cristian Ricci, amb l’autor,
Laila Karrouch, Saïd El Kadaoui, Peter
Bush i Núria Franc.
El 19 de març tingué lloc la taula rodona “Passat i futur de les tecnologies de
la traducció”.
L’11 d’abril van tenir lloc les XVII
Jornades de Traducció a Vic: “Música i traducció per a la pantalla i per a
l’escenari”.
Les activitats se succeiren fins al 30
d’abril amb la jornada “I després del
grau, què?”.

Lliurament de trofeus dels Campionats
de Catalunya Universitaris
El 13 de març va tenir lloc al pavelló
d’Esports de Vic l’acte d’entrega de trofeus als equips guanyadors dels Campionats de Catalunya Universitaris a la zona
esportiva de Vic amb la presència d’Ivan
Tibau, secretari general de l’Esport, el
rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña,
i la regidora d’Esports de l’Ajuntament
de Vic, Montse Rovira.
Els títols van quedar molt repartits. La
Universitat de Barcelona va aconseguir
tres victòries, i dues la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona i la

Universitat Politècnica de Catalunya.
Amb una victòria, van quedar-hi la Universitat de Lleida, la Universitat Ramon
Llull i la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya.
Els equips universitaris guanyadors
tenen ara l’opció de participar als Campionats d’Espanya Universitaris que es
celebraran els mesos d’abril i maig, a
excepció del rugbi, al qual poden accedir
3 equips en categoria femenina i 2 equips
en masculina.
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Més de 300 assistents IV Simposi
Internacional sobre l’Ensenyament
del Català

El Dr. Ramon Pinyol i
Torrents, nomenat nou
membre de l’Institut
d’Estudis Catalans

Dr. Ramon Pinyol i Torrents.

Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic; Artur Mas, president de la Generalitat; Jordi Montaña, rector de la
UVic-UCC; i Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes.

El 4 d’abril va tenir lloc a la Universitat
de Vic la inauguració del quart Simposi Internacional sobre l’Ensenyament
del Català presidida per Artur Mas,
president de la Generalitat, i que va
comptar amb la presència del conseller
de Cultura Ferran Mascarell, de Jordi
Montanya, rector de la UVic-UCC,
de Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de
Vic, i de Francesc Codina, degà de la
FETCH.
Artur Mas va posar de relleu que “la
immersió lingüística ha garantit la
igualtat d’oportunitats i ha reforçat la
cohesió social”.
El Simposi oferia un espai de reflexió
i debat per tal de conèixer la situació
actual de l’ensenyament del català
en els diferents nivells educatius i als
diferents territoris de parla catalana,
així com les aportacions més actuals
que ofereixen les diferents disciplines
relacionades amb l’adquisició i l’aprenentatge de segones i terceres llengües.
Entre els ponents destacava la presència de Roy Lyster, de la MCGill
University Montréal, expert i precursor de la immersió lingüística; David
Lasagabaster, de la Universitat del País
Basc; Joaquim Dolz, de la Universitat
de Ginebra; Ignasi Vila, de la Universitat de Girona; Isidor Marí, de l’Institut
d’Estudis Catalans, entre d’altres. El
comitè científic el formaven experts,
tant dels Països Catalans, com d’altres

universitats estrangeres, com Miquel
Sobre, de la Universitat d’Indiana;
Cristina Sanz, de la Universitat de
Georgetown o Carsten Sinner, de la
Universitat de Leipzig.
A banda del programa acadèmic també es van programar dos actes culturals: d’una banda, la representació de
Joc d’amor, espectacle teatral a càrrec
dels alumnes del Consorci de Normalització Lingüística d’Osona i participants del voluntariat lingüístic, i l’espectacle musical De Rafael Subirachs i
Ricart a Rafael Subirachs i Vila, a càrrec
del músic vigatà.
El 5 d’abril a la tarda va tenir lloc
l’acte de clausura, presidit per Irene
Rigau, consellera d’Educació, amb el
rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, el Dr. Josep Arimany, regidor
de Ciutat del Coneixement, Ricard
Torrents, primer rector de la UVic, i
Francesc Codina, degà de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciènces Humanes. La consellera Rigau, lluny de
caure en el cofoisme, va afirmar que
“cal apostar fermament per millorar la
qualitat lingüistica, sigui quina sigui la
realitat política dels anys a venir”. Va
posar l’accent en la necessitat de potenciar l’ortografia i la morfosintaxi, així
com de donar més valor a la correcció
i elevar el nivell competencial dels docents, “en la qual cosa la Universitat té
la clau”, va afirmar.

El 19 de març el ple de l’Institut d’Estudis
Catalans va aprovar la incorporació del
Dr. Ramon Pinyol com a nou membre
numerari de l’Institut d’Estudis Catalans
dins la secció Històrico-Arqueològica.
Ramon Pinyol, nascut a Olesa de
Montserrat, és professor de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes de la Universitat de Vic
- Universitat Central de Catalunya
i director de la Càtedra Verdaguer
d’Estudis Literaris. La seva docència i la
seva activitat investigadora universitàries
s’han centrat en la literatura i la cultura
vuitcentistes, en general, i en l’obra de
Jacint Verdaguer en particular, sobretot
en l’estudi i l’edició de l’obra i en la
repercussió internacional coetània i
posterior. Ha coordinat el grup de recerca
Edició de Textos Literaris Contemporanis
i actualment coordina el grup de
recerca Textos Literaris Contemporanis:
Estudi, Edició i Traducció. També ha
dirigit els projectes «Jacint Verdaguer:
Edició crítica, fonts, context i recepció»
i «Verdaguer: edició crítica i recepció
hispànica i internacional», i actualment
dirigeix els projectes «Textos literaris
contemporanis: estudi, edició i
traducció» i «L’obra i la figura de Jacint
Verdaguer: elaboració d’edicions
crítiques i filològiques i estudi de
llur recepció nacional i internacional
coetània i posterior».
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Jordi Montaña i Isa Moll
presenten El poder de la
marca a la UVic-UCC

Congrés internacional Higher
Education Perspectives on Content
and Language Integrated Learning

Xavier Ferràs, Isa Moll i Jordi Montaña durant la
presentació. (Foto Albert Llimós).

Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC,
i la investigadora i professora d’ESADE
Isa Moll, van presentar el 17 de febrer,
a la UVic, el llibre El poder de la Marca.
El papel del diseño en su creación. Va
presentar l’acte el Dr. Xavier Ferràs, degà
de la Facultat d’Empresa i Comunicació,
i fou seguit per un centenar de persones,
molts dels quals estudiants de la FEC.
Com que es tracta d’un llibre molt
pràctic, tot i que fa aportacions teòriques
potents sobre els principis que regeixen
la gestió de la marca per obtenir
notorietat i renom, els autors van basar
la presentació en casos d’èxit de gestió
de la marca d’empreses i institucions
de tots els àmbits, incidint sobretot en
el paper del disseny i la seva gestió com
a fenomen clau per crear els elements
d’identitat de marca.

La consultora educativa holandesa Rosie Tanner durant la seva intervenció en el Congrés.

Els dies 27 i 28 de març va tenir lloc a
la UVic-UCC el congrés internacional
HEPCLIL (Higher Education Perspectives on Content and Language
Integrated Learning), que va tractar
sobre l’ensenyament de continguts
amb una segona llengua.
El 50% dels participants provenien
de diferents punts de l’Estat Espanyol
i el 50% restant de 18 països diferents
(Alemanya, Àustria, Bèlgica, Canadà, Emirats Àrabs Units, Finlàndia,
França, Holanda, Itàlia, Japó, Lituània, Palestina, Taiwan, Romania, Sud-

àfrica, Suïssa, UK, USA). De les més
de 150 propostes que es van rebre, a
HEPCLIL es van presentar 56 presentacions i nou pòsters.
El congrés va posar en evidència que
les institucions d’educació superior
han de portar a terme polítiques que
tinguin en compte el plurilingüisme i
que cada vegada més van sorgint programes d’internacionalització, majoritàriament en anglès, que tenen per
objectiu formar professionals preparats per al món laboral internacional i
multicultural.

Joui Cumeras, premiat a
l’Imagine Express 2014

La UVic acull el XIV Congrés Nacional
d’Estudiants de Teràpia Ocupacional

L’estudiant del Grau de Multimèdia Joui
Cumeras, que el 24 de febrer va pujar
al tren de l‘Imagine Express 2014 per
participar en un programa de captació de
talent impulsat per l’emprenedor Xavier
Verdaguer, va ser un dels guanyadors del
certamen, juntament amb els membres
del seu equip, gràcies al disseny d’una
App anomenada “Neurous”. El premi
consistia a obtenir finançament per tirar
endavant el projecte i presentar-lo al
Mobile World Centre el 27 de febrer.
Imagine Express 2014 era un programa
de captació de talent destinat a generar
negocis en el sector del mòbil i tenia la
particularitat que es duia a terme durant
un viatge de quatre dies amb tren tot fent
el trajecte Barcelona-París-LondresBarcelona.

Del 28 al 30 de març, la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar va acollir
el XIV Congrés Nacional d’Estudiants
de Teràpia Ocupacional, organitzat
pels mateixos estudiants. Hi va haver
ponències, tallers i comunicacions
d’estudiants, alhora que es feien visites
a la ciutat i un sopar de gala el dissabte
a la nit.
Michael Iwama va ser el ponent destacat del Congrés amb la seva presentació del Model Kawa que aborda la
teràpia Ocupacional des d’una visió
més comunitària i orientada al pacient.
El Congrés va començar l’any 2000 a
la ciutat de Jaca. Des de llavors, any rere any s’ha anat organitzant a diferents
universitats de tot l’Estat espanyol. Al-
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Michael Iwama durant la seva intervenció.

gunes de les ciutats en què ha tingut
lloc el Congrés són València, Madrid,
Granada, Talavera de la Reina, La Corunya, Terrassa, Oviedo i Cáceres. En
aquest darrer congrés, i després de presentar la candidatura dos anys abans,
es va escollir Vic com a seu per fer el
congrés el 2014.

CAMPUS

La Càtedra de Cures Pal·liatives
determina que l’1,5% de la població
necessita cures pal·liatives

Un estudi pioner de la Càtedra de Cures
Pal·liatives UVic/ICO, dirigida pel Dr.
Xavier Gómez Batiste, permet identificar la població que necessita atenció pal·
liativa. L’estudi determina que un 1,5%
de la població total requereix mesures
d’atenció pal·liativa orientades a la millora de la seva qualitat de vida. Es tracta
de persones amb diverses malalties cròniques avançades, amb un pronòstic de
vida limitat i amb necessitats d’iniciar
una orientació pal·liativa. L’estudi ha
estat seleccionat com a “Editor’s choice”
per Palliative Medicine.

La població identificada la formen
fonamentalment persones grans amb
fragilitat avançada, diverses malalties
cròniques (neurològiques, amb insuficiències d’òrgans –pulmó, cor, ronyó,
etc–) i amb una alta proporció de demència. La majoria són dones, d’una
edat mitjana de 82 anys, que viuen a casa
seva o en residències, i que viuran durant de 2 a 3 anys, amb una degeneració
progressiva. Demanaran, per tant, tota
mena d’atencions i faran un ús important de recursos.
Aquest treball, pioner al món, permet
determinar la prevalença de malalts crònics amb malalties avançades i identificar aquestes persones en qualsevol servei
de salut, especialment als comunitaris
(atenció primària i residències), la qual
cosa permet atendre’ls diferentment,
amb una “mirada” o orientació pal·liativa
enfocada a millorar la qualitat de vida,
d’una manera precoç i per a tot tipus
de malalts.

VI Jornada sobre el final de la vida.
Acompanyar: visions i reflexions

Núria Gorgs i Juilo Gómez durant la Jornada.

El 3 d’abril va tenir lloc la sisena Jornada sobre el Final de la Vida. Acompanyar: Visions i Reflexions, per posar
en comú els aspectes relacionats amb
el final de la vida, un moment crucial i
universal que ens afecta a tots.
En aquesta ocasió, la Jornada va fer
èmfasi en els aspectes relacionats amb

l’acompanyament. Va oferir una àmplia reflexió sobre com viure l’acompanyament i com ser acompanyat.
També es va treballar sobre l’atenció
i l’acompanyament a les persones que
pateixen alguna malaltia irreversible
en fase avançada, i les seves famílies,
per millorar el nostre coneixement,
habilitats i actituds per viure millor la
situació.
En aquesta etapa de presència, més o
menys explícita, de la mort, cal aprofundir en els diferents aspectes sobre
el procés d’acompanyament, conèixer
diferents mirades multiprofessionals
en l’anàlisi de l’acompanyament; donar veu als protagonistes que pateixen
situacions de pèrdua i de dol, i compartir un espai de diàleg sobre estratègies comunicatives.

Pilar Rahola: “El periodista
ha de ser independent”

Pilar Rahola va ser a la Universitat
de Vic per impartir la conferència “La
relació entre els mitjans de comunicació i els polítics: els líders d’opinió”.
Convidada per l’Àrea de Comunicació
Corporativa i la Facultat d’Empresa i
Comunicació, la periodista va explicar
com és la relació entre el poder, la font i
el paper dels mitjans de comunicació a
la societat actual.
Pilar Rahola va desgranar les dificultats
que troba el periodista per ser objectiu,
sobretot en la redacció de les notícies. Els opinadors, en canvi, es poden
permetre ser subjectius, ja que el que
interessa és precisament la seva opinió.

Isona Passola parla de
cinema i educació a la
UVic-UCC

Isona Passola va ser a la UVic-UCC el
26 de març en el marc de la programació prèvia del 4t Simposi Internacional
sobre l’Ensenyament del Català, per impartir la conferència “Cinema, educació
i nou país”. Isona Passola és productora,
guionista i directora de cinema, a més
de presidenta de l’Acadèmia de Cinema en Català. Van acompanyar Isona
Passola el Dr. Llorenç Comajoan i la Dra.
Maria Carme Bernal que varen presentar el contingut temàtic i l’estructura del
4t Simposi.

CAMPUS Universitat de Vic
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Antonio Martín i les noves
metodologies per aprendre
matemàtiques

L’1 de febrer, Antonio Martín, mestre
del CEIP Aguamansa (Tenerife) i especialista reconegut internacionalment en
didàctica de la matemàtica, va ser a la
UVic-UCC per impartir la ponència “Els
algoritmes tradicionals de les quatre
operacions aritmètiques han mort, però
no han estat enterrats”.
La ponència, coordinada per la professora Isabel Sellas, s’emmarca dins la III
Jornada d’Ensenyament i Aprenentatge
de les Matemàtiques, organitzada pels
membres del grup de recerca CODI (Coneixement i didàctica) de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes i el CIFE,
Durant la jornada es van analitzar els
algoritmes tradicionals de les operacions
aritmètiques i es va reflexionar sobre el
seu ús. Es va comprovar que ja no són
útils en el segle XXI i que cal aprendre altres algoritmes que desenvolupin el càlcul mental. També es va treballar sobre
com els nens i les nenes aprenen càlcul
mental mitjançant altres algoritmes.

Josep M. Terricabras
presenta el llibre de Josep
Burgaya
El 31 de març va tenir lloc a la Sala de la
Columna de l’Ajuntament de Vic la presentació del llibre Economia de l’absurd.
Quan comprar més barat contribueix a
quedar-se sense feina, de Josep Burgaya, guardonat amb el premi Joan Fuster d’assaig 2013.
El van presentar Josep M. Terricabras,
filòsof i professor de la Universitat de
Girona, Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic-UCC i, Eliseu Climent, president d’Acció Cultural del País Valencià.
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Celebrada amb molt d’èxit la primera
Conferència Internacional de Recerca
sobre la tòfona a la UVic-UCC

Joan Roca, xef del Celler de Can Roca, Josep Sucarrats, periodista gastronòmic i director de la revista
Cuina, i Nando Jubany, xef de Can Jubany, en la seva intervenció el dia 10 de març.

Del 9 al 12 de març va tenir lloc a la
UVic-UCC la “1rst International Conference on Truffle Research 14”, promoguda pel Departament d’Indústries
Agroalimentàries i Medi Ambient de
l’Escola Politècnica Superior. L’objectiu d’aquesta trobada d’experts de tot
el món era conèixer els avenços sobre
el coneixement de la tòfona en tots els
àmbits, des de la nutrició i la gastronomia, el cultiu, la genòmica, la biologia
molecular, el control de qualitat, la
caracterització del gust, l’anàlisi olfactomètrica i sensorial, la conservació, els
derivats, la comercialització i el consum.
Hi van participar 70 experts provinents
dels cinc continents: Portugal, Espanya,

Catalunya, França, Itàlia, Regne Unit,
Alemanya, Polònia, Hongria, Eslovènia,
Txèquia, Marroc, Egipte, Sud-Àfrica,
Aràbia Saudí, Qatar, Austràlia, Nova
Zelanda i Oregon-EUA.
El 8 de març, un dia abans de començar la conferència internacional,
la Universitat de Vic va acollir la III
Jornada de divulgació del conreu i les
característiques de la tòfona, en la qual
participaren pagesos truficultors, cercadors de tòfones silvestres, professionals de l’hosteleria i la gastronomia,
comercialitzadors de tòfona, promotors
de fires, estudiants i públic en general
interessats a aprofundir en el coneixement d’aquest producte.

La mostra “Il·lustradores” s’exposa a
l’espai Francesca Bonnemaison

Autoretrat de la il·lustradora Lola Anglada.

El 4 de març es va inaugurar l’exposició “Il·lustradores”, produïda pel
Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunica-

ció de la Universitat de Vic a l’Espai
Bonnemaison de l’Institut Català de
les Dones de Barcelona, en el marc
d’un acte de reconeixement a la il·
lustradora Mercè Llimona, amb motiu del centenari del seu naixement.
L’acte, presidit per Mireia Solsona,
diputada d’Educació, Igualtat i Ciutadania, Montse Gatell, presidenta de
l’Institut Català de les Dones, i Marta
Otero, vicerectota de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVicUCC, va comptar amb una ponència
de Montserrat Castillo, crítica d’art,
cinema i il·lustració.
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Àgores d’Opinió a Granollers i a Manlleu

Olimpíada de Biologia de
Catalunya a la UVic

Marta Vilademunt i Pau Benito amb el Dr. Jordi
Villà, director de l’EPS.
El Dr. Antón Costas, el Dr. Josep Arimany i l’alcalde de Manlleu, Sr. Pere Prat, al restaurant El Morter.

El 31 de març va tenir lloc a Manlleu
la quarta edició de l’Àgora d’Opinió
amb la presència d’Antón Costas, catedràtic de la Universitat de Barcelona i president del Cercle d’Economia.
Pere Prat, alcalde de Manlleu, va donar
la benvinguda als assistents i el Dr. Josep Arimany va moderar l’acte. Antón
Costas es va mostrar optimista pel que
fa a l’economia espanyola i va demanar
que la formació professional es connecti amb la indústria, i aquesta amb
la recerca universitària, per superar la
revolució digital.
Un mes i mig abans, el 18 de febrer,
havia tingut lloc a Granollers la tercera
edició d’Àgora, organitzada per Creacció, els ajuntaments de Granollers i
Vic, el Consell Empresarial d’Osona,
la delegació del Vallès Oriental de la
Cambra de Comerç i El 9 Nou, amb la

col·laboració de Granollers Mercat i la
Fundació Universitària Martí l’Humà.
En aquella ocasió, l’Àgora d’Opinió
va tenir dos ponents Oriol Guixà, vicepresident i conseller delegat de La
Farga, i Ramon Sagalés, conseller delegat de l’empresa de transports Sagalés, als quals es va demanar de parlar,
davant de més de vuitanta persones
provinents del món empresarial, polític i social, sobre la C17 com a eix de
creixement econòmic i social.
L’acte va ser presentat per l’alcalde
de Granollers, Josep Mayoral, i pel de
Vic, Josep M. Vila d’Abadal, que van
coincidir en la necessitat de generar
espais per vertebrar l’activitat econòmica, el coneixement i la indústria,
que són els objectius que persegueix
el lobby d’alcaldes de la C-17, del qual
formen part.

Impuls universitari al Vallès Oriental
L’1 d’abril l’Ajuntament de Granollers
i la UVic-UCC van signar un acord
d’incorporació de l’alcalde de Granollers com a patró de la Fundació
Universitària Balmes, fet que permetrà
promoure iniciatives de col·laboració
per a la potenciació del territori i l’intercanvi de coneixement entre els dos
organismes.
En la mateixa línia, el 18 de febrer es
va signar també un conveni entre la
UVic-UCC, la Fundació Universitària Martí l’Humà i Granollers Mercat
per promoure la formació universitària
conjunta al Vallès Oriental arran de la
llarga tradició de col·laboració que tant

la Fundació Universitària Martí l’Humà
com l’Ajuntament de Granollers han
mantingut amb la UVic-UCC. El fet
que s’hagi signat aquest conveni conjunt
per coordinar l’oferta formativa universitària al Vallès Oriental és, segons els
signants de l’acord, un projecte de molta
envergadura. El rector, Jordi Montaña,
va parlar fins i tot d’“acte fundacional”
que posa de manifest la voluntat de
treball en xarxa.
L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va manifestar que “la fortalesa d’un
territori industrial, turístic i comercial
potent, ha de tenir també un referent de
coneixement com ho és la UVic-UCC”.

Pau Benito, estudiant de 2n de Batxillerat del Col·legi de Sant Miquel dels Sants
de Vic, va ser el primer classificat a l’examen de la Prova Teòrica de l’Olimpíada
de Biologia de Catalunya que es va fer a
la UVic-UCC el 8 de febrer, simultàniament amb quatre seus territorials més.
Dels 350 alumnes participants de tot Catalunya, distribuïts en cinc seus, només
23 es van classificar per a la Prova Pràctica que es va celebrar el 10 de febrer a
la Facultat de Biologia de la Universitat
de Barcelona. Pau Benito va ser l’únic
estudiant osonenc en aquesta segona
fase gràcies al bon resultat de la Prova
Teòrica.
L’Olimpíada l’organitza la Societat Catalana de Biologia amb el suport del Col·
legi de Biòlegs de Catalunya i les universitats amb estudis de biociències.

Antoni Soy presenta el seu
darrer llibre a la UVic-UCC

El qui fou degà de la Facultat d’Empresa
i Comunicació, el catedràtic d’Economia
Aplicada de la UB, Dr. Antoni Soy, va presentar el 26 de febrer el seu darrer llibre
Sortir de l’euro per sortir de la crisi?,
publicat per Viena Edicions. La presentació va anar a càrrec del mateix autor i de
Xavier Ginesta, vicedegà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació.

CAMPUS Universitat de Vic
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Visites dels consistoris de
Ripoll i de Manlleu

Juan Ignacio Cirac a la UVic-UCC

Recepció del consistori de Ripoll.

El 7 de març, en el marc de Fem UVic
Territori, la UVic-UCC va rebre la visita
institucional del consistori de Manlleu,
i el 5 de febrer, del consistori de Ripoll.
Van ser rebuts pel rector de la Universitat i el director general de la FUB, que els
van fer una presentació de la Universitat
de Vic, el seu model de governança i els
projectes de futur. Després van visitar
les instal·lacions universitàries.
El programa Fem UVic Territori pretén
acostar la Universitat de Vic a les institucions que, com els ajuntaments de
Ripoll i Manlleu, tenen representació en
el Patronat de la Fundació Universitària
Balmes a través dels alcaldes respectius.

Comencen les emissions
d’UVic Ràdio

El 7 de març, la UVic va donar el tret
de sortida al seu nou projecte, UVic
Ràdio, l’emissora digital de la Universitat. L’emissora neix amb la finalitat
d’oferir als estudiants de Comunicació
l’oportunitat d’adquirir coneixements
i de posar en pràctica tot allò que han
après durant el curs. Una forma de
perdre la por i de guanyar fluïdesa en
el mitjà radiofònic. És una oportunitat
d’experimentar què significa fer un programa radiofònic i de viure les diferents
situacions que es poden donar quan
s’està fent una emissió.

10

CAMPUS Universitat de Vic

El Dr. Juan Ignacio Cirac amb la vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement, Dra. Marta Otero, i
el director de l’Escola Politècnica Superior, Dr. Jordi Villà.

La Universitat de Vic va rebre el 5 de
febrer la visita del Dr. Juan Ignacio
Cirac, que va impartir una magnífica
lliçó sobre els superordinadors del segle
XXI. Amb una aula magna plena a vessar, Cirac va anar resseguint la història
i desgranant els conceptes bàsics de la
física quàntica des dels seus orígens i
la seva aplicabilitat present i futura,
sobretot en el disseny de superordinadors. Tot i així, Cirac va insistir que les
aplicacions més interessants de les noves
descobertes no acostumen a ser mai les
que es preveuen a l’avançada, ja que les
possibilitats que podran oferir sempre
desborden els límits imaginables des de
la realitat actual.
Després de la conferència de Cirac es
va establir un torn de debat molt animat que va clarificar alguns dels punts

que s’havien tractat al llarg de la seva
intervenció.
Juan Ignacio Cirac és doctor en física
i professor honorari del Technical University of Munich (Departament de Física), director de la Theory Division del
Max-Planck Institut für Quantenoptik
i membre de la Max-Planck Society.
Entre altres ha rebut el Wolf Prize in
Physics, la Niels Bohr Institute Medal
of Honor, la Benjamin Franklin Medal,
la Medalla de Honor de la Universidad Complutense de Madrid, el BBVA
Foundation Frontiers of Knowledge
Award, el Carl Zeiss-Research Award
i el Premi Príncep d’Astúries per la
Recerca Tècnica i Científica. És autor
de més de 350 articles científics, amb
28.000 cites d’acord amb l’ISI Web of
Knowledge.

Es constitueix el Consell de Govern
de la UVic-UCC
El nou Consell de Govern de la UVicUCC es va reunir per primera vegada
el 18 de març. Està integrat pel rector,
els vicerectors, la secretària general,
els degans i directors de centres,
dos estudiants escollits pel Consell
d’Estudiants, un representant del
personal d’administració i serveis i
dos representants del personal docent
i investigador. Aquest nou òrgan de
govern de la Universitat sorgeix de
l’aprovació dels nous Estatuts de

la Fundació Universitària Balmes,
òrgan titular de la UVic-UCC, i de
les noves Normes d’Organització i
Funcionament de la Universitat.
El Consell de Govern és l’òrgan
col·legiat de govern que estableix les
línies estratègiques de la Universitat
i les directrius per a la seva aplicació
en els àmbits d’organització dels
ensenyaments, recerca i transferència
de coneixement, recursos humans i
econòmics.
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Ausa Futur dota un programa de
captació de talent internacional

La UVic als salons de
l’Ensenyament i Futura

L’estand de la UVic-UCC al Saló de l’Ensenyament.
Joan Font, Jordi Montaña, Andreu-Mas-Colell, Josep Arimany i Joan Turró en l’acte de presentació del
conveni de col·laboració entre la UVic-UCC i Ausa Futur.

El 17 d’octubre Jordi Montaña, rector
de la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya; Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes; i Joan Font, president
executiu del Consell d’Administració
d’Ausa Futur, van signar l’acord de
creació del programa Ausa Futur per a
la captació de talent internacional en
presència del conseller d’Economia
i Coneixement, Andreu Mas-Colell,
i del regidor de Ciutat del Coneixement de l’Ajuntament de Vic, Josep
Arimany.
El conveni facilita a la FUB, titular
de la UVic-UCC, la contractació de
professors visitants per part de la Fa-

cultat d’Empresa i Comunicació, mitjançant el patrocini de la companyia
Ausa Futur, que facilitarà el finançament del projecte i la col·laboració en
el seu desenvolupament.
La primera professora contractada
en base a aquest conveni és la Dra. Petra Nylund, doctora en direcció d’empreses per l’IESE. La seva investigació
i docència se centren en l’estratègia i
la innovació empresarial, amb enfocament a l’Open Innovation.
Abans d’entrar al món acadèmic,
la Dra. Nylund havia treballat com a
directora de desenvolupament corporatiu i consultora de negocis a Àfrica,
Amèrica Latina i Europa.

Primer postgrau en Economia Verda
El 26 de març va tenir lloc a la nova seu
del Col·legi Oficial d’Economistes de
Catalunya la inauguració del postgrau
en Economia Verda, impulsat per l’Institut Català de l’Economia Verda de la
UVic-UCC i el Col·legi d’Economistes de Barcelona. La sessió inaugural
va anar a càrrec del Dr. Ramon Folch
amb la lliçó “Créixer sense consumir:
economia i sostenibilitat”, i va comptar
amb la presència del rector de la UVicUCC, Jordi Montaña, i el degà del Col·
legi d’Economistes, Joan B. Casas.
La presentació va anar a càrrec d’Enric Llarch, director de l’Institut Català
de l’Economia Verda, i de Josep Burgaya, director del postgrau.

Jordi Montaña, Joan B. Casas i Ramon Folch en
l’acte d’inauguració del Postgrau.

El postgrau proporciona una visió de
conjunt de les oportunitats que l’economia verda ofereix i facilita els coneixements tecnològics, econòmics i
normatius bàsics imprescindibles per
identificar-les i prendre decisions.

El 12 de març es va inaugurar el Saló
de l’Ensenyament al Recinte Firal de
Barcelona i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya hi va presentar la seva oferta formativa per al curs
vinent. Com a novetats, destaquen el nou
Grau en Llengües Aplicades i Traducció,
que substitueix els graus en Traducció
i Interpretació i Llengües Aplicades i
Comunicació Intercultural; el nou Grau
en Enginyeria en Tecnologies Industrials,
que substitueix el Grau en Enginyeria
d’Organització Industrial, i el nou Grau en
Enginyeria Biomèdica.
A més de l’estand principal, la UVic-UCC,
comptava amb un estand de Campus
Professional a la zona de Cicles Formatius de Grau Superior per donar a
conèixer l’oferta formativa de Kreas i
Teknós. També tenia un tercer estand
a la zona de l’Espai Ciència del Saló
perquè els nois i noies d’entre 15 i 18
anys poguessin viure la ciència en directe
amb activitats i experiments científics.
Des de l’EPS s’havien organitzat diverses
activitats que s’hi poden dur a terme.
La UVic també va ser al Saló Futura,
especialitzat en màsters i postgraus, els
dies 14 i 15 de març. Entre les novetats
en màsters universitaris destaquen el de
Mobile Applications and Games, fins ara
títol propi; el de Direcció Comptable i Auditoria de Comptes, que també passa a
ser oficial; el de Pedagogia Musical 0-12,
que serà interuniversitari juntament amb
les universitats de Girona i Ramon Llull;
i el Màster en Traducció Especialitzada,
que fa anys que s’imparteix a la UVicUCC i que es converteix en interuniversitari, juntament amb les universitats de
San Jorge de Saragossa i Antonio Nebrija
de Madrid.
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Grup de Recerca Emprèn
El grup està format per catorze membres
i tres col·laboradors, majoritàriament
doctors (75%), de dues institucions:
la Universitat de Vic i l’Escola d’Alta
Direcció i Administració (EADA) Business School, que tenen un conveni
de col·laboració acadèmica signat des
de l’any 2010. Des de la perspectiva
de gènere, les investigadores del grup
representen el 60% i els investigadors
un 40%, aproximadament.
En sintonia amb els objectius i línies del
grup Emprèn, la UVic i EADA tenen
propostes de nous programes formatius
a desenvolupar conjuntament, com ara
el Grau en Emprenedoria i Innovació,
i tenen estructures de transferència
de coneixement relacionades, com la
Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de Vic i el Centre d’Innovació
Empresarial d’EADA. Tot això fa que
els docents i investigadors d’aquestes
institucions comparteixin objectius
de recerca comuns coherents amb la
composició del grup.
Els estudis dels membres i col·laboradors
del grup tenen una perspectiva incardinada en el territori més proper, encara
que també es fan recerques en l’àmbit
internacional.
Objectius
El grup Emprèn es dedica a la recerca
en emprenedoria i innovació com a
elements clau de la competitivitat i el
desenvolupament econòmic en un marc
globalitzat i amb canvis constants en
l’entorn social i demogràfic.
Els objectius científics del grup s’estructuren en de tres línies de treball
correlacionades que es desenvolupen
mitjançant diferents projectes, i una línia
transversal d’anàlisi econòmica financera
de l’emprenedoria i la innovació.
Línia 1:
Emprenedoria individual
–Emprenedoria i gènere
–Cultura i gènere de l’empresari
–Valors de l’emprenedor
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D’esquerra a dreta, drets: Carme Viladecans, Anna Sabata, Elisenda Tarrats, Alejandra Aramayo i Xavier
Farràs. Asseguts: Anna Pérez, Núria Arimany, J. A. Corral. Falten a la foto: Cèsar Duch, Geaninne Horowitz,
Clara de Uribe, Soledad Moya, Carlos E. Morales, Petra Nylund, Franc Ponti, Elisabeth Garriga i Eric Viardot.

Emprenedoria d’organització
–Emprenedoria organitzativa
–Característiques, funcionament i anàlisi
de les empreses gasela
Línia 2:
Innovació sectorial i territorial
–Característiques, funcionament i anàlisi
d’empreses madures
–Anàlisi d’empreses madures en diferents sectors/clústers
–Comparativa entre sectors/clúster
Línia 3:
Gestió de la Innovació Empresarial
–Gestió empresarial sostenible i responsable
–Gestió de la comunicació corporativa
–Innovació oberta internacional
–Innovació i màrqueting

Línia transversal:
Anàlisi Econòmica i Financera de
l’Emprenedoria i la Innovació
Aportació a la societat
Les recerques del grup van encaminades
a conèixer i incentivar la creació de noves
empreses i el manteniment de les empreses existents, com a motors de salut
econòmica d’un país amb l’oportuna
generació de llocs de treball, incidint
especialment en actituds emprenedores
i apostes decidides per la innovació.
El treball d’investigació realitzat pel grup
Emprèn ha fet aportacions rellevants a
l’anàlisi econòmica i financera de sectors empresarials destacats en el nostre
territori, com el sector agroalimentari.
D’altra banda, el grup ha fet contribucions en els estudis sobre l’emprenedoria
de gènere, la responsabilitat social corporativa (RSC), la innovació empresarial
i els canvis en els sistemes d’informació
comptable de les empreses.

recerca

Primera edició de la jornada
UVic Health Meeting

Josep Arimany, Boi Ruiz, Jordi Montaña i Jaume
Portús en la inauguració de l’UVic Health Meeting.

La primera edició de la UVic Health
Meeting va tenir lloc el 28 de març per
consolidar el compromís de la Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya amb el sector de la salut
a la comarca d’Osona i la Catalunya
Central. Es tractava de reforçar la re-

lació entre els professionals, l’empresa
i el món acadèmic per tal de generar
sinergies i d’enfortir el sector sanitari
de la comarca.
La UVic Health Meeting va incloure
tres àmbits bàsics: Salut, Universitat
i Empresa, per generar debat i opinió amb membres actius i representatius dels tres sectors i aconseguir
col·laboracions transversals entre les
diverses parts. Va comptar amb la presència del conseller de Salut, Sr. Boi
Ruiz, i es va dividir en blocs per poder
debatre de forma activa i profitosa entre els assistents.
Va cloure el programa la ponència
magistral sobre Salut i Recerca a càrrec del Dr. Josep Brugada, director
mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona i cap d’equip de l’IDIBAPS.

Mel Ainscow presideix un
tribunal de tesi a la UVic-UCC

L’1 d’abril, el professor Mel Ainscow,
de la Universitat de Manchester, va impartir un seminari de recerca a membres
dels grups de recerca de la FETCH,
fonamentalment del GREUV i del
GRAD, aprofitant la seva vinguda com
a president del tribunal de la tesi doctoral de la professora Laura Domingo.
Mel Ainscow és catedràtic d’Educació i codirector del Centre for Equity
in Education de la Universitat de
Manchester i professor adjunt a la
Universitat Tecnològica de Queensland.

Entre 2007 i 2011 va ser assessor en cap
del govern de la ciutat de Manchester
per al “Greater Manchester Challenge”,
una iniciativa de més de seixanta milions d’euros per millorar els resultats
educatius per a tots els joves de la regió.
Ainscow va ser director d’un projecte
de Formació Docent de la UNESCO
en educació inclusiva que va implicar
la investigació i el desenvolupament en
més de 80 països, entre ells Catalunya,
amb la participació de persones vinculades a la Universitat de Vic com Jaume
Carbonés o Josep Font. Ha estat consultor de la UNESCO, la UNICEF i Save
the Children. El 2013 va ser nomenat
assessor de la Comissió d’Educació de
la House of Commons.
Autor de nombroses publicacions,
Mel Ainscow és conegut a tot el món
com a coautor de l’Index per a la inclusió.
Guia per a l’avaluació i millora de l’educació
inclusiva, document de referència obligada en el camp de l’educació.

Conferència de Joaquim
Albareda a Torelló en
homenatge a Segimon
Serrallonga

Berta Faro, de l’Aula Segimon Serrallonga, Joaquim Albareda i Santi Vivet, alcalde de Torelló.
Fotografia: Setmanari Torelló.

El 6 d’abril va tenir lloc a la Biblioteca
Dos Rius de Torelló l’acte anual en
memòria de Segimon Serrallonga que
l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon
Serrallonga dediquen al poeta. L’eix
central de l’acte va ser la conferència
“El significat de la derrota de 1714. La
Catalunya dissident durant el segle XVIII”
del Dr. Joaquim Albareda, catedràtic
d’Història Moderna de la Universitat
Pompeu Fabra i director de l’Institut
d’Història Jaume Vicenç Vives.
Abans, però Sebastià Bardolet, director
de l’Escola de Música de Vic i professor
de la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya, va cantar la cançó
original d’Els Segadors a cappella.
El Sr. Santi Vivet, alcalde de Torelló, va
fer la clausura de l’acte. A la segona part
el grup La Diminuta va interpretar sis peces molt celebrades pel públic.

Josep-Lluís Carod Rovira
va presentar el seu darrer
llibre, 2014
L’1 d’abril, Josep Lluís Carod-Rovira va
ser a l’Aula Magna de la Universitat de
Vic per presentar el seu darrer llibre,
2014, editat per Pagès Editors. A la
presentació hi van intervenir l’alcalde
de Vic i president de la FUB, Josep M.
Vila d’Abadal, Ricard Torrents, president del Consell Consultiu de la UVic,
Francesc Codina, degà de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, l’escriptora Laila Karrouch i l’editor
Lluís Pagès.
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Llibres recents del professorat de la UVic-UCC

Pioneros de la tecnología digital.
Ideas visionarias del mundo
tecnológico actual
Arnau Gifreu
Barcelona: Editorial UOC, 2013
ISBN: 978-84-9029-778-0

Síntesi de l’eclosió i l’evolució del
mitjà digital, acotant les principals
aportacions realitzades pels pioners,
els matemàtics i els enginyers principalment, de cara a la seva conceptualització.

75 anys d’estiueig a Centelles
(1895-1970)
Francesc Roma, Xavier Ginesta,
Manuel Llanas i Jordi de San
Eugenio. Centelles: El Portal;
Ajuntament de Centelles, 2013.
ISBN: 978-84-936341-9-3

Fruit d’un conveni de transferència
de coneixement entre la Universitat
de Vic i l’Ajuntament de Centelles,
aquest llibre se centra en una etapa
molt atractiva de la història de la vila,
un referent del turisme interior.

Com triomfar a YouTube
Daniel Feixas, Ernest Codina i
Roger Carandell
Barcelona: La Galera, 2014
ISBN: 978-84-246-4882-4

Ecologia i conservació dels
ocells forestals. Un manual de
gestió de la biodiversitat en
boscos catalans
Jordi Camprodon
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Solsona, 2014. 223p.
ISBN 978-84-895-9366-0

Ecosistemes dels Països
Catalans
Les maresmes i les llacunes
salabroses litorals
Xavier Quintana, Stéphanie Gascón,
Jordi Sala, Dani Boix, Sandra Brucet,
Rocío López-Flores i Jordi Compte.
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2013

L’abecedari dels oficis
Vanesa Amat i Anna Clariana
Eumo Editorial, 2014
ISBN: 978-84-9766-504-9

Un llibre pensat, principalment, per a
primers lectors que conté l’abecedari,
noms d’oficis i textos breus amb rima,
que expliquen una situació divertida
o descriuen una professió per iniciar
la lectura d’una forma lúdica.
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Màrqueting i aplicació de la
comunicació en la música
popular
Irene Colom
Barcelona: Editorial UOC, 2013
ISBN: 978-84-9788-952-0

Manual sobre com la comunicació,
estratègica i en relació amb el màrqueting, pren forma al servei de la
música. Els conjunts musicals i, més
concretament, els músics de la música popular –el pop i el rock, principalment– són els primers interessats
que la seva obra pugui ser coneguda,
compartida i gaudida.

ISBN: 978-84-412-2255-7

L’Aula, 20 anys d’història. Aula
d’Extensió Universitària Gent
Gran d’Osona. 1994-2014.
Santi Ponce i Vivet
Gràfiques Diac Vic

ISBN: 978-84-941-7505-3.
Síntesi històrica de l’Aula d’Extensió
Universitària Gent Gran d’Osona, associada a la Universitat de Vic-UCC.

Una bandera ens agermana
Adrià Soldevila i Abraham Giraldés
Barcelona: Robinbook, 2014
ISBN: 978-84-941-1315-4

Capítols de llibre del professorat de la UVic-UCC
The Splendour of Cities.
The Route of Tile
Diversos Autors
Lisboa: Calouste Gubenkian Museum,
2013
ISBN: 978-987-8848-96-5 (English)
ISBN: 978-972-8848-95-8 (Portuguese)

“The technology of aesthetics: Modern analysis of antique ceramics”
Judit Molera i Trinitat Pradell
En el capítol es presenten els resultats dels estudis de la composició
química i la tècnica de fabricació
de rajoles, vidrats i pigments de la
decoració de mostres de la mesquita de Kairouan (Tuníssia), ceràmica
daurada de Kashan (s. XIII, Pèrsia),
de Síria (s. XIV), rajoles italianes del
Renaixement, rajoles catalanes del s.
XVII entre d’altres.

Comunicación política y
campañas electorales en
América Latina
Ismael Crespo y Javier del Rey (edit.).
Buenos Aires: Biblos, 2013.
ISBN 978-987-691-132-0

“Resolución de crisis generadas por
NIMBY”
Clara de Uribe-Salazar Gil i Jordi
Pascual.

El agua y la vida. Cooperación
en la esfera del agua
Barcelona, Editorial Lunwerg, 2013

“Els Libri Iudeorum de Castelló
d’Empúries”

ISBN: 978-84-15888-08-6

Llop Jordana, Irene

“Els peixos europeus d’aigües dolces”

Girona: Patronat Call de Girona, 2013, p.
42-50. (Girona Judaica, 7).

Lluís Benejam i Sandra Brucet

ISBN 978-84-8496-187-1

Martí Boada i Roser Maneja (Eds.)

Ofereix una visió de l’aigua i la vida,
des de perspectives molt diferents,
que reflecteixen la importància de
l’aigua en totes les dimensions de les
nostres vides.

Transparencia en el sistema
sanitario público
Diversos Autors
Barcelona: Fundació Víctor Grífols i
Lucas, 2013
ISBN: 978-84-695-8718-8

“La prevención de la corrupción en
los sistemas de gestión pública”
Joan Turró
“Los medios de comunicación y redes
sociales como garantes de la transparencia en el sistema sanitario”
Marc de Semir

Lideratge per a l’aprenentatge.
Estudis de cas a Catalunya.
Martínez, M.; Badia, J.; Jolonch, A.
(coords.).
Barcelona: Editorial Mediterrània.

El valor de la mirada:
sordera y educación
Fernández Viader, M.P.; Pertusa, E.
Barcelona: Publicacions Universitat de
Barcelona, 2006.

Jueus del rei i del comte. Homenatge a Miquel Pujol i Canelles

ISBN: 978-84-15526-45-2.

Pinya, C.; Tort, A. (2013). L’escola Riera
de Ribes (Sant Pere de Ribes).

Dona i teatre al segle XX
Jordi Lladó i Jordi Vilaró (eds.).
Lleida: Punctum, 2013.
ISBN: 978-84-940-6944-4

Francesca Bartrina, Teresa Julio i
Eva Espasa:
“Retrat en femení de l’escena catalana: dramaturgues i actrius fins al
segle XX” (Teresa Julio)
“Dones de teatre catalanes del XX:
desafiaments de gènere als escenaris de la primera meitat del segle”
(Francesca Bartrina i Eva Espasa).

COMLIN: Un model d’acció
formativa
Gispert, D.; Pujol, C.; Pertusa, E.;
Casas, G. i Alberich, T.
Barcelona: Graó, 2013

ISBN: 978-84-475-2805-9
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MÀSTERS, POSTGRAUS i doctorats 2014-2015
Salut, Benestar
i Qualitat de vida
Màsters Universitaris 
Preinscripció oberta
Anàlisi de Dades Òmiques
(Omics Data Analysis)

Disseny i Optimització de Processos
Industrials

Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

Màrqueting Digital i Social Media

Pedagogia Terapèutica

Sport Management

Formació de Professorat de Català
per a Persones Adultes

Postgraus

Sport Management

Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge

Branding territorial i Màrqueting de Ciutats
Postgraus

Atenció i Cures Pal·liatives ICO/UVICUCC. Atenció pal·liativa de persones
amb malalties cròniques avançades

Coaching. Eines, Estratègies i Actituds
per a la seva Pràctica Professional

Prevenció de Riscos Laborals

Executiu en Direcció d’Operacions
Industrials

Educar Fora de l’Aula

Màsters propis

Direcció Estratègica i Emprenedoria
per a Petites i Mitjanes Empreses

Salut i Wellness

Atenció integral i Centrada en la Persona
Intervenció Psicomotriu
Preventiva i Terapèutica

Coaching. Eines, Estratègies i Actituds
per a la seva Pràctica Professional

Economia Verda. Una Opció de Futur

Expressió Corporal i Diversitat
Prevenció, Gestió i Resolució de
Conflictes. Mediació Familiar

Direcció de Seguretat Integral

Musicoteràpia

Internacional en Emprenedoria Social
i Desenvolupament del Territori

Patologies del Llenguatge i de la Parla

Màrqueting Digital & Inbound Màrqueting

Sòl Pelvià

Negocis Internacionals

Postgraus

SAP ERP: Gestió de la Cadena de
Subministraments SCM EWM

Coaching. Eines, Estratègies i Actituds
per a la seva Pràctica Professional

Social Media & Content Management

Equitació Terapèutica

Programa de Doctorat

Internacional en Emprenedoria Social
i Desenvolupament del Territori

Dret, Economia i Empresa

Neurociència, Mindfullness i
Intel·ligències Múltiples
Salut i Wellness
Programa de Doctorat
Cures i Serveis en Salut*

Estudis de Gènere: Cultura,
Societat i Polítiques *

Tecnologia, Territori
i Medi Ambient
Màsters Universitaris 
Preinscripció oberta

Educació, Esport,
Societat, Llengües,
Traducció i Cultura

Anàlisi de Dades Òmiques (Omics Data
Analysis)
Mobile Applications and Games*
Màsters Propis

Màsters Universitaris 
Preinscripció oberta

Energies Renovables
Disseny i Optimització de Processos
Industrials

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Empresa i Comunicació
Màsters Universitaris 
Preinscripció oberta
Direcció Comptable i Auditoria de Comptes*
Direcció Estratègica de la
Comunicació i de l’Empresa
EADA Gestió Empresarial

Educació Inclusiva
Formació del Professorat d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyaments d’Idiomes
Innovació en Didàctiques Específiques

Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible
del Medi Rural
Postgraus
Executiu en Direcció d’Operacions Industrials

Pedagogia Montessori

SAP ERP: Gestió de la Cadena de
Subministraments SCM EWM

Pedagogia Musical*
Polítiques Socials i Mediació Comunitària*

Programa de Doctorat

Traducció Especialitzada*
Màsters Propis
MBA - Màster en Administració
i Direcció d’Empreses

Innovació i Intervenció Educatives
Traducció, Gènere i Estudis Culturals

Intervenció Psicomotriu Preventiva
Intervenció Osteopàtica i Electropuntural
en les Patologies de l’Aparell Locomotor

Programes de Doctorat

Experimental Sciences and Technology
Màsters Propis
Entrenament Esportiu en Etapes de Formació

*pendent de verificació

www.uvic.cat/formacio-continua
www.uvic.cat/doctorats

#ensagradaelquefem

