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Universitat de Vic

Els Estudis Universitaris de Vic es
convertiran en Universitat e! curs
1997 -98. La Generalitat ha donat
e! vistiplau definitiu que satis fa les
aspiracions que e!s EUV acaricia-
ven des de fa 20 anys. La notícia es
va coneixer e! passat 18 de juny
després d'una reunió entre respon-
sables de! centre i de responsables
la política universitaria catalana.
El fet que Vic tingui universitat
suposara passar deis 3.500 estu-
diants actuals a uns 5.500 i incre-
mentar considerablement e! nom-
bre de titulacions. Per al curs
1997 -98 esta previst que comen-
cin dues noves carreres, Ciencia i
Tecnologia deis Aliments, de se-
gon cicle, i Enginyeria Técnica In-
dustrial Electrónica. Segons Ri-
card Torrents, director general
deis EUV, «la Universitat de Vic
compleix una clara funció en
l' equilibri del territori» ja que
contribueix a la descompressió de
l' ensenyament universitari, «molt
concentrat a les universitats me-
tropolitanes», i alhora potencia les
ciutats interiors de Catalunya, es-·
pecialment Vic.
Per tal de formalitzar el pas dels
EUV a Universitat de Vic, cal fer
la presentació formal al Cornissio-
nat de la memoria, memoria que
va ser avancada al President de la
Generalitat e! dia 13 de gener amb
rnotiu de la seva visita als EUV. EIs
responsables de la Generalitat van
anunciar que, si es compleixen els

terminis legals, entre mars: i abril
de 1997 e! Parlament de Caralu-
nya votara la llei de reconeixement
de la Universitat de Vic.

comenca la Universitat
d'Estiu

La primera Universitat d'Estiu de
Vic ja esta en marxa. Els 14 cursos
organitzats des deis EUV han reu-
nit uns 300 alumnes als quals
s'han de sumar els dels cursos que
es fan en col-laboració. La deman-
da més forta ha estat en les ternati-
ques de El nou codi penali lniciació
a la Unió Europea, que han superat
les expectatives inicicals i s'ha ha-
gut d'ampliar e! nombre de places.
A la Universitat d'Estiu tant s'hi
han matriculat alumnes deis EUV
com professors, pero tarnbe hi ha
hagut una demanda molt forta de
gent de fora de! centre, ja siguin
estudiants o professionals que de-
sitgen completar la seva formació.

Mostra de teatre
universitari

Del 8 al 19 de juliol tindra lloc la
Mostra de teatre universitari en la
qual participen 7 grups provinents
de diferents universitats catalanes.
Els Estudis Universitaris de Vic
duran a l' escena l'obra Tretze Faltes,
dirigida per David Plana.
A la Mostra, que es fará paral-lela-
ment amb la de l'Institut del Teatre
de Barcelona, hi participen la Uni-
versitat Pompeu Fabra, la Universi-
tat Autónoma de Barce!ona, la Uni-
versitat de Barcelona, la Universitat
Ramon Llull, els Estudis Universi-
taris de Vic, la Universitat de Llei-
da, la Universitat Rovira i Virgíli i la
Universitat Politecnica de Catalu-
nya. Les representacions es faran a
l'auditori de la Fundació La Caixa.
Lobra Tretze faltes, deis alumnes
dels EUV, és la tercera que es du a
terme des que funciona l'Aula de
Teatre, dirigida per Dolors Rusiñol.

Direcció General i Direcrors deis centres.
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Curs d'interpretació
d'enllac

Durant els dies 18 i 19 de setembre
s'irnpartira, a la Facultat de Traducció
i Interpretació d'Osona, el III Curs
intensiu i práctic d'iniciació a la inter-
pretació d' enllac, a carrec del profes-
sor Jordi Baulies. Es tracta d'un curs
de traducció oral, fonamentalment
pracric, adrecat a aque!ls professionals
que han d'utilirzar la interpretació
d' enllac en el seu árnbit laboral.
La finalitat del curs és oferir tecniques
de treba!l als assistents perque puguin
desenvolupar el paper de pont entre
interlocutors de diferents !lengües.

Presentació de l'ADE

La nova !licenciatura d'Administració
i Direcció d'Empreses es va presentar
a la premsa el passat dia 4 de juny. Jo-
an Caries Suari, director de l' escola
d'Empresarials, Ramon Roig, sors-di-
rector i Josep Burgaya, cap d' estudis,
van explicar que de cara al curs vinent
es posaran en marxa dos cursos, 1r i
3r amb un total de 100 places a cada
curso La nova !licenciatura, així com
la diplomatura d'Empresarials, que-
den englobades dintre la nova Facul-
tat de Ciencies Jurídiques i Econorni-
queso
La nova Facultat, de la qual Suari sera
el dega, té previst incorporar noves ti-
tulacions en un breu espai de temps
com pot ser la diplomatura de Rela-
cions Laborals o la !licenciatura de
Dret.
La titulació d'Administració i Direc-
ció d'Empreses ve a cobrir un buit en
l' oferta universitaria catalana, ja que
són molts els estudiants que hi volen
accedir i molt poques les places que
s'ofereixen. Per aquest motiu, els estu-
diants d'Empresarials dels EUV tin-
dran facilitats per accedir a segon ci-
de (un 75% de les places seran per a
ells) .
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En el mateix acte es va fer una valora-
ció de la diplomatura d'Empresarials
que aquest any arriba al dese curs. En
aquest període han tret el títol a Vic
850 alumnes. De cara a l'any vinent,
s'ofereixen 400 places.

Exit de les jornades de
portes obertes

Les primeres jornades de portes ober-
res que es van celebrar als EUV, els
passats dies 14 i 15 de juny, van obre-
nir una resposta excel-lent per part de
pares, alumnes i familiars dels estu-
diants del centre. El dissabte es calcula
que van passar-hi més de 800 perso-
nes que van seguir un recorregut pre-
viament marcat pel recinte de Mira-
marges.
Les jornades de portes obertes han
nascut amb la finalitat d' apropar la
institució als ciutadans i descobrir les
insral-lacions a moltes persones que
desconeixen com són els Estudis Uni-
versitaris de Vic, tot i que potser hi te-
nen fills que hi estudien o hi passen
sovint pel davant.
Durant la visita es podien veure els la-
boratoris de química, biologia i elec-
rronica, - l'Aula d' Autoaprenentatge,
les sales de practiques d'inferrneria,
Aules d'Inforrnarica, Centre de Cal-
cul, Aula de Simulació, Servei d'Au-
diovisuals i Eumo Editorial, etc.
El dia 14, la visita va estar programada
per a representants d' entitats comar-
cals, ens públics i empresaris.
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Mapfre fa una donació de
llibres

El passat dimarts 25 de juny la com-
panyia d'assegurances Mapfre va fer
una donació de 280 llibres de la seva
editorial a la Bibioteca dels EUV.
Aquests !libres formen part de les
col-leccions «Mapfre 1492», editades
l'octubre de 1995 en commemoració
del 500 aniversari del descobriment
d'America, Els !libres són de ternáti-
ques molt diverses, des de l'antropo-
logia fins a la historia o l' economia i
en destaquen algunes col-leccions per
darnunt d'altres com América 92, In-
dios de América, Mar y América, Reali-
dades Americanas, Relaciones entre
Epaña y América o El Magreb.
A l'acte protocolari de !liurament dels
!libres hi van assistir Germán Fernán-
dez, director territorial de Mapfre, Je-
sús Andreu, director de l' oficina de
Vic, Ricard Torrents, director general
dels EUV, i Segimon Serrallonga, di-
rector de la Biblioteca Universitaria.

Contes del drac
Eumo Editorial ha editat recentment
el !libre Contes del drac, un recu!l de
tots els contes que els alumnes de les
escoles públiques de Vic van escriure
amb motiu de la diada de Sant Jordi.
L'elaboració d'aquestes narracions ha
seguit un procediment fora del que és
habitual: una escola cornencava una
historia i tot seguit l' anaven conti-
nuant de centre en centre, fins que re-
tornava a l'escola d'origen que hi po-
sava l'acabament. Les narracions van
acompanyades per dibuixos que han



fet els mateixos alumnes. La portada
de! llibre reprodueix e! puzzle gegant
que totes les escoles van fer al mig de
playa e! dia de Sant Jordi, seguint la
mateixa tónica de col-Iaboració.

Contes del drac va presentar-se e! pas-
sat dia 13 de juny a 1'Edifici de! Sucre
i s'ha venut des de les escoles que van
participar en e! projecte a un preu gai-
rebé de cost.

Antoni Tort, Premi
Pallach

Antoni Tort, director de 1'Escola de
Mestres, ha guanyat e! premi d' educa-
ció «[osep Pallach», que concedeix
l'editorial CEAC i la Diputació de
Barce!ona. Aquest premi és un deis
més significatius en e! camp de la pe-
dagogia i compta amb un jurat de
prestigi, format per catedratics i per-
sonalitats representatives de! món de
1'ensenyament. Tort optava al premi
amb una ree!aboració de la seva tesi
doctoral, titulada La representació so-
cial de l'educaciá escolar en els mitjans
de comunicació, que va llegir pe! de-
sembre i en la qual fa una analisi sobre
com entenen l'escola els articulistes
d'opinió de premsa i quina és la rela-
ció entre cultura i escola. Per tal de
dur a terme aquesta tasca, Antoni
Tort va fer e! seguiment de tres diaris
d' abast estatal durant tres anys, la qual
cosa significa que va haver d' analitzar
uns 1.500 articles, El premi, que
consta d'un milió de pessetes, indou
també l'edició de! treball guardonat.
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Novetats editorials

Durant e! mes de juny Eumo Editorial
ha publicat diversos llibres de textoA la
col-Íecció de credits cornuns de Cien-
cies Socials de 1'Educació Secundaria
Obligatoria «Escanner», han aparegut
la guia didáctica de! projecte curricu-
lar i e! volum Un planeta per a tots,
d'Anna Erra, Laura Julian, Ramon
Rial i Dolors Viladomat. D'altra ban-
da apareixen tres nous títols a la
col-Iecció «Senderi»: El Jet religiós, de
Maria Fradera, Teresa Guardans i Sal-
vador juncá; De laparella a lafamília,
de JaumeFunes; Nacions, estats i fron-
teres, de Felix Martí i e!llibre de l'edu-
cador. Per últim, també s'ha publicat
e!llibre Castellá. Guia didáctica de ci-
de inicial d'Educació Primaria, d'Im-
ma Canal i Teresa Serra.

Acte de cloenda de curs

Tot just abans que e! personal docent
comenci les vacances estivals tindra
lloc la doenda de! curs 1995-96. Lac-
te, previst per al dia 15 de juliol, a les
6 de la tarda a l'Aula Magna, esta
obert a professors i a personal no do-
cent. Com és habitual, després de!
parlament de! Director General deis
EUV, s'obsequiara els assistents amb
un refrigeri al pati central.
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Finalitza el postgrau

EIs alumnes del curs de postgrau Tec-
niques de gestió empresarial presenten
aquests dies els seus treballs, que són
el fruit de sis mesos de feina. La pre-
sentació dels treballs coincideix amb
la fi d'aquest curs que ha tingut una
durada de 222 hores i en el qual han
participat 31 alumnes, alguns d' ells
importants carrecs d' empreses tan sig-
nificatives com Curtidos Codina, Gir-
bau, Soler & Palau, Vascat, Sodeca i
Banc de Sabadell.
La direcció de l'Escola d'Empresarials
ja esta treballant a hores d' ara en la
conrinurtat d' aquesta primera expe-
riencia, d' una banda en la repetició

del curs de postgrau, probablement en
horari de primera hora del rnatí, i de
l' altra en la possibilitat que els estu-
diants d' aquest curs puguin assolir el
grau de master mitjancant la partici-
pació en un segon curs estructurat a
base de mcduls independents,

EUV
• Dia 15: Acte de cloenda del curs 95-

96. Aula Magna deis EUV a les 6 de la
tarda.

Universitat d'Estiu de Vic

• Dia 8: Acte d'lnauguració de la Uni-
versitat d'Estiu de Vic. A 2/4 d' 1 del
migdia, a la Sala de la Columna.

Mostra de Teatre Uniuersirari

• Dia 8: Universitat Pompeu Fabra: A
011 I tot I es camt, e I iarn a-

kespeare. Direcció: Josep M. Mestres .
• Dia 12: Universitat Autónoma de

Barcelona: Descripciá d'un pnisatge,
de Josep M. Benet i Jornet. Direcció:
T oni Casares .

• Dia 15: Universitat Ramon L1ull: El
grito, de Eladio Herranz Frias. Direc-
ció: Eladio Herranz .

campus

Presentació de L 'útttm
Cambó

La presentació delllibre d'Eumo Edi-
torial, L'últim Cambó, de l'historiador
Borja de Riquer, va terur una
excel-Ient acollida de públic i una gran
resposta per part de la premsa. Lacre
es va fer el passat 10 de juny a la seu de
l'Enciclopedia Catalana a Barcelona i
hi van participar Joan B. Culla, Hilari
de Raguer, Isidre Molas, Josep Benet
i el mate ix autor, Borja de Riquer.
EIs 5 historiadors van donar una visió

..

amplia i extensa de la figura de Carn-
bó i de la Lliga, sobretot en els darrers
anys de la seva vida. L autor, Borja de
Riquer, va destacar que Cambó va ser
ingenu en voler fer política durant els
primers anys del franquisme i no vo-
ler-se definir com a franquista o anti-
franquista.
En aquests primers dies que L'últim
Cambó ha estat a les llibreries, ha
aconseguit un excel-Ient nivell de ven-
des i ha arribat a la primera posició en
el ranquing de llibres més venuts de
no ficció del diari Avui.

Aquesta és la qüestió
Pregunta: Quin nom té la nova Facultat deis Esrudis Universitaris de Vic? .

Nom iCognoms .

Carrera Curs .

(Feu arribar rápidarnenr la resposta a EUMO Editorial (Edifici G). Els deu primers
encertants rebran una novel-la d'obsequi.)
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.Dia 16: Estudis Universitaris de Vic:
Tretze Faltes, de David Plana. Direc-
ció: David Plana.

• Dia 17: Universitat de L1eida: El Mu-
seu de la Marina, d'Antoni Tabucci i
Rafael Santapau. Direcció: Ricard
Boluda .

• Dia 18: Universitat Rovira i Virgili:
Noelt-noir i altres peces, de Joan Bros-
sa. Direcció Joan Pasqual.

• Dia 19: U niversitat Politecnica de
Catalunya: Els dos bessons uenecians,
de Carlo Goldoni. Direcció: Pep Mar-
rínez .

Totes les actuacions tiudran lloc al Teatre
de la Fundaciá "La Caixa», a les 10 del
vespre.

Xllé Festival de Música de Vic

• Dia 10: Salzburg Mozart Ensemble, a les
10 del vespre a la Placa del Bisbe Oliba.
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• Dia 13: Josep M. Colo m-Carmen De-
leito, piano a quatre mans, a la Placa
del Bisbe Oliba .

• Dia 16: Orquestra deCambra solistes
d'Hamburg. Placa del Bisbe Oliba.

• Día 18: Alumnes del 16e Curs Inter-
nacional de M úsica, a les 10 del ves-
pre al Teatre Atlántida.

• Dia 20: Gerad Clarer, violí, Cristian
Ifrim, viola, L1uÍs Claret, Violoncel í
Albert Attenelle, piano, a les lOa la
Placa del Bisbe Oliba.

Ol1luns Dimarts Dimecres OI;oUS Dwendres Dissabte Diurnerge

4 5
11 12

18 19
25 26

6 7

13 14

20 21
27 28


