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La imatge de la Universitat de Vic
substituirá la deis Estudis Univer-
sitaris de Vic. Eumo Cráfic va fer
la presentació de la imatge corpo-
rativa de la nova Universitat for-
mada pel logotip, el símbol, la ti-
pografia, l' emblema i la divisa. El
símbol destaca la V, de Vic, que in-
clou dintre seu la U d'Universitat.
Ellogotip i el símbol fan servir els
dos colors que fins ara han distin-
git els Estudis Universitaris de Vic,
el vermell i el verd, tot i que se
n'han modificat lleugerament els
tons. És una imatge global que, se-
gons va explicar Ton Granero, «vol
ser neta i clara, seguint la línia eu-
ropea». La tipografia que es fa ser-
vir a partir d' ara és la Meta, una
lletra de trae molt net i que es lle-

geix molt bé fins i tot quan el cos és
molt petit.
La Universitat de Vic no ha descui-
dat ni l'emblema ni la divisa. L'em-
blema és una segona imatge que

s'utilirzara en alguns actes concrets
on interessi destacar la part més
noble, més lligada al passat de la
institució universitaria. L'emblema
és la A de Carlernany que es pot
veure al vestíbul de l' edifici F, gra-
vada al terra en marbre. PeI que fa a
la divisa, s'ha extret d' un vers de
Lucá que, modificat lleugerament,
diu «Scientiae patriaeque impendere
vitam», o sigui «Esmercar la vida al
servei de la ciencia i de la patria».
La divisa vol donar a entendre que
«estudiar no s'ha de fer només en
benefici propi sinó en benefici del
món i de la universalitat». En
l'elecció de l' emblema i de la divisa
hi ha col-laborar Segimon Ser-
rallonga, director de la biblioteca
deis EUV.
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Jornades de Traducció

La Facultat de Traducció i Inter-
pretació d'Osona ha acollit els
dies 3 i 4 d' abril les 1 Jornades de
Traducció que van comptar amb
la presencia de destacats estudio-
sos de l'ambir de la traducció fi-
Iosofica, al qual estaven dedica-
des. Les conferencies plenaries
van anar a carrec de Pere Lluís
Font, un deis principals estudio-
sos que hi ha a Catalunya de tra-
ducció filosófica i que recentment
ha pubicat a Edicions 62 la tra-
ducció de El metode de Descartes,
i a cárrec d'Eugene Nida, teoric i

traductor nord-arnericá i una fi-
gura destacada del món de la tra-
ducció. Les Jornades, que van te-

nir un centenar d'inscrits, són les
primeres que es fan a Catalunya
d' aquestes característiques.

Joan Rovira, Santi Benito, Ricard Torrents, Marrha Tennent iMaria González Davies, duranr la inauguració
de les Jornades.
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Debats sobre la universitat

El debat Universitat i Societat va posar
punt i final al cicle La Universitat per a
qui i per a que?, que va tenir lloc als
EUV els mesas de febrer i mar<;:i que
va comptar amb la presencia de desta-
cades personalitats de diferents arn-
birs. En els quatre debats s'han aportat
interessants idees en referencia a la
universitat i l' educació, la universitat i
I'empresa, la universitat i la recerca i fi-
nalment, el camp ja esmentat, la uni-
veristat i la societat.

Vídeo promocional de la UV

La Universitat de Vic ja té a punt el ví-
deo promocional. Al llarg de 10 mi-
nuts, els degans i els directors d' escales
descriuen breument les carreres que
ofereix la UV Es mostren les instal-la-
cions i els serveis acadernics de que
disposen els esrudiants. El vídeo, que
porta per lema Vie, la universitat més
jove de Catalunya, ha estat dirigit i
produú pel Servei d'Audiovisuals i
I'Área de Comunicació dels EUV, i re-
alitzat per la productora osonenca
GEN-LOKVídeo.

Visita a Mondragon

Una delegació dels EUV formada pel
director general, Ricard Torrents, el
director general adjunt, Enrie López,
el director d'Eumo Grafic i membre
de la Direcció General, Ton Granero i
el cap d' esrudis d'Enginyeria Técnica
Industrial, especialitat en Electrónica
Industrial, Ferran Badia, van visitar
Mondragon, al País Basc, els dies 6 i 7
de mar<;:.El projecte d'Universitat de
Mondragon és una experiencia pa-
ral-lela a la de la Universitat de Vic.
Naixerá el praper curs, fruit d'una
llarga trajectoria d'irnpartició de ti tu-
lacions universitaries com a centre
adscrit.
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Malu Calle obté el doctorat

La prafessora de l'Escola Politecnica
d'Osona, Malu Calle, va presentar la
tesi doctoral The Anaiysis of Interuai-
Censored Survival Data. From a Non-

parametrie Perspeetive to a Nonparame-
tric Bayesian Approaeh a la Universitat
Politecnica de Catalunya, el passat
mes de febrer. La qualificació va ser
Apte Cum Laude per unanimitat. La
tesi, dirigida per la Dra. Guadalupe
Gómez, del departament d'Estadística
i Investigació Operativa de la UPC,
s'ernrnarca dins el camp de l'Análisi de
la Supervivencia, i s'hi tracten proble-
mes motivats per esrudis clínics i epi-
derniologics.

MaluCalle.

Continuen les visites
institucionals

El mes de mar<;:ha estat intens pel que
fa a les visites instirucionals que s'han
rebut als EUV La primera va venir de
la Garrotxa i estava formada per Isabel
Brussosa, alcadessa d'Olot i presidenta
del Consell Comarcal de la Garrotxa, i
Jordi Bartrina, regidor d'Ensenya-
ment de I'Ajuntament d'Olot, També
van ser a Vic Jaume Farguell, presi-
dent del Consell Comarcal del Ber-
gueda i alcalde de Berga, i Josep Bové,
alcalde de la Pobla de Lillet. El dia 17,
una delegació dels EUV formada per
Jacint Codina, alcalde de Vic i presi-
dent de la Fundació Universitaria Bal-
mes, Rieard Torrents, director general

dels EUV, i Pere Roquet, president de
la Cambra de Cornerc de Vic, va visitar
Antoni Negre, president de la Cambra
de Cornerc de Barcelona a qui es va ex-
posar el prajecte universitari de Vic. La
següent visita va ser la de Josep Puja-
des, alcalde de Granollers, i Concep-
eió Acedo, regidora d'Ensenyament.
1..' 1 d' abril van ser als EUV Jordi Valls,
alcalde de Manresa, i Pere Fons, gerent
de la Fundació Universitaria del Bages.
El dia 2 es va fer una sortida a Girana
per tenir una entrevista amb Joaquim
Nadal, alcalde de la ciutat, i el dia 3
una visita al Consell Comarcal del
Valles Oriental, on els responsables
dels EUV van ser rebuts pel seu presi-
dent, Jordi Terradas.

Saló de l'Ensenyament

Del 24 al 27 d' abril té lloc a Barcelona
el Saló de l'Ensenyament on, un any
més, hi seran presents els EUV, aquest
any com a Universitat de Vic. A l'es-
tand s'hi pot trobar tota la informació
sobre les carreres que s'hi imparteixen
el curs 1997-98, en especial les de no-
va creació, les instai-lacions de la uni-
versitat, l' allotjament o el transport,
entre altres coses d'interes per als estu-
diants que el curs vinent han d' escollir
una universitat.

Préstec de I'ICF i de la Caixa de
Manlleu

El dia 20 de mar<;:es va signar la conces-
sió d'un présrec de l'Institut Catala de
Finances i la Caixa de Manlleu a la Fun-
dació Universitaria Balmes per un valor
de 450 milions de pessetes. Aquest
préstec el van concedir, a parts iguals,
les dues entitats i esta destinat al fi-
nancament de l'edifici F, seu de la Fa-
cultat de Ciencies Jurídiques i Eco-
nórniques. La signarura del présrec va
tenir lloc a I'Ajuntament de Vic i hi van
ser presents Ernest Sena, director gene-
ral de I'ICF, Dídae Herrero, sotsdirec-
ror de la Caixa de Manlleu, Pere Ayats,



director de l'oficina central de la Caixa
de Manlleu aVic, Jacint Codina, presi-
dent de la FUB i alcalde de Vic, Ricard
Torrents, director general dels EUY,
Ramon Montaña, vocal de la FUB, i
Jaume PuntÍ, administrador general de
laFUB.

Un grup de Magisteri a Foix

Un grup de quatre alumnes de l'Escola
de Mestres dels EUV va ser a la ciutat
occitana de Foix per assistir a la Semai-
ne de la presse dans l'école, que se cele-
brava del 17 al 22 de mar". Els quatre
alumnes (tres d'Educació Infantil i un
de Llengua Estrangera), acompanyats
pel professor Cinto Torrents, van se-
guir de prop el desenvolupament
d'aquesta activitat organitzada pel Mi-
nisteri de l'Educació Nacional, de
l'Ensenyament Superior i de la Recer-
ca de Franca, La finalitat d' aquesta ser-
mana és donar a coneixer el funciona-
ment dels mitjans de comunicació als
estudiants, facilitar les eines perque es
formin un pensament crític i perque
aprenguin a elaborar les notícies d'una
forma contrastada. Els responsables de
l'Escola de Mestres i Formació Conti-
nuada de Tolosa de Llenguadoc i els de
l'Escola de Mestres de Vic van tenir
unes converses per tal de concretar al-
gun projecte de cooperació europeu.

Conferencies de Joan Veny, Jo-
sé Bouzas i Jadranka Vrsalovic

La Facultat de Traducció i Interpreta-
ció va organitzar el passat mes de mar"
diverses conferencies d'interes, La pri-
mera va ser del professor de la Univer-
sitat de Barcelona, Joan Veny, i tracta-
va sobre Els gal.licismes del catalá. La
segona va anar a cárrec de Jadranka
Vraslovic, interpret del president de
Croacia, Franjo Tudjman, que va ex-
plicar les seves experiencies com a
interpreto Finalment, José Bouzas, tra-
ductor de la Unió Europea a Brus-
sel-les, va pronunciar la conferencia La
ftina d'un traductor a la Unió Europea.

campus

Premi Bonaplata per a
Borgonya, una colonia

industrial del Ter. 1.895-1.995

El llibre Borgonya, una colonia indus-
trial del Ter. 1895-1995, d'Eumo Edi-
torial, va rebre el Premi Estudis dels VI
Premis Bonaplata de patrimoni indus-
trial. Els autors delllibre van recollir el
premi el dia 12 de mar" en un acte pre-
sidit pel conseller d'Indústria i Ener-
gia, Antoni Subid. Els autors d'aquest
llibre que es va presentar el desembre
passat són: Pere Colomer, Maria Rosa
Comas, Maria Carme Llinares, Angel
Marginedas, Joan Morera, Toni Por-
tell, Miquel Riera, Jordi Rosanes, Jo-
sep Rovira iJosep Subirats. Elllibre re-
trata la vida de la colonia industrial de
Borgonya, fundada ara fa 100 anys per
uns escocesos.
Els premis Bonaplata tenen 5 apartats
(Col-laboració, Restauració, Difusió,
Estudis i Nova Realització Industrial).
El Premi Estudis, amb el qual ha estat
guardonat el llibre d'Eumo Editorial,
es concedeix als estudis o treballs d'in-
vestigació més rellevants en el camp de
l'arqueo logia industrial i de la historia
industrial, inedits o publicats.

Novetats editorials

El passat mes de mar" Eumo Editorial
ha publicat els títols 7, 8 i 9 de la
col-lecció 'Aventures d'en Pau i la Laia',
destinada a infants. Els llibres han anat
a cura d'Adelina Palacín i Assumpta
Verdaguer, amb dibuixos de la nino-
taire PilarÍn Bayés. Els tírols d' aquests
tres contes són: Hem descobert els mus-
sois; Peixos al mar, castells a la platja i
Els mussols estan en perill. Els llibres
d'aquesta col-lecció narren les aventu-
res que relacionen els protagonistes, en
Pau i la Laia, amb diferents animals. El
contingut de les histories parteix sem-
pre del món real, de manera que els in-
fants es poden indentificar amb els
personatges i les seves aventures.
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Presentació deis Escrits
polítics deis segles XVII i XVIII

El dia 12 de marc va tenir lloc a la
Universitat Pompeu Fabra la presenta-
ció dels quatre volums d' Escrits polltics
deis segles XVII i XVIlL editats per Eu-
mo Editorial. Lacre va comptar amb
la presencia dels curadors Xavier Tor-
res i Joaquim Albareda, professors
d'Historia de la Universitat de Girona,
Josep M. Torres i Eva Serra, profes-
sors de la Universitat de Barcelona, jo-
sep Fontana, director de l'Institut
d'Historia Jaume Vicens Vives, Ra-
mon Juncosa, director general de Co-
ordinació i Seguiment Sectorial del
departament de Presidencia de la Ge-
neralitat, i Ricard Torrents, director
general dels EUV.
Tots van coincidir a destacar la im-
portancia d' agrupar uns textos difícils
de trobar o inedits sobre la vida políti-
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ca catalana i la bona feina que estan
fent conjuntament Eumo Editorial i la
UPF amb la col-lecció Jaume Cares-
mar. De totes maneres, Eva Serra es va
mostrar pessimista perque, segons va
dir, és una llastima la manera com
s'enfoq uen els plans d' estudis actuals
dels estudiants d'Historia perque no

se'ls obliga a tenir un coneixement
d'uns textos tan valuosos com aquests.
Segons Serra es va cap a la dispersió i
no s'aprofundeix prou en la materia
propiarnent dita i aixo, va dir, repercu-
teix en el coneixement que arriba a les
escoles i als catalans en general sobre la
historia de Catalunya.

Presenració d'Escrits polttics deis seg/es XVII i XVIII. D'esquerra a dreta, Josep Torras i Ribé, Joaquim Albareda, Josep
Fontana, Ricard Torrents, Eva Serra, XavierTorres iRamonJuncosa.
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