
11Universitat d'Estiu
Del 30 de juny a118 de juliol va te-
nir lloc la II Universitat d'Estiu de
Vic, que va incrementar notable-
ment el nombre de cursos i d' estu-
diants respecte de l'edició passada.
En total s'hi van matricular 672
alumnes repartits en 27 cursos. Cal
destacar «Cardiologia per al metge
de capcalera- (60 alumnes), «Primer
curs de Gestió d'Equips d'Atenció
Primaria a cárrec de Professionals
Sanitaris i Atenció Ceriatrica a la
Cornunitat» (59), «Atenció Geria-

trica a la Cornunitat» (56) i també
«La Gestió de la Fertilitar dels Sols»
(36), «Curs de política Industrial a
Caralunya» (33), «Ensenyarnent
comprensiu: Diversitat, Suports i
Necessitats Educatives Especials»
(30) i «Introducció a la Correcció i a
l'Edició de Textos» (30).
La Universitat d'Estiu de Vic es va

inaugurar el dia 30 de juny amb la
conferencia «LEscola Catedralícia
de Vic al segle X: els orígens de la
Universitat», pronunciada pel ea-
tedrátic de la Universitat de Har-
vard, Thomas N. Bisson, a la Sala
de la Columna de 1'Ajuntament, so-
ta la presidencia de Joan Albaigés,
Comissionat per a Universitats i Re-
cerca. Paral-lelament al cursos, s'han
fet moltes altres coses com dos cicles
d'acrivirars entorn de «El valor de la
poesia en la societat conrernporá-
nia» i «El valor de la ciencia i de la
técnica en la societat conternporá-
nia». Tarnbé es van presentar dos
llibres d'Eumo, L'impuls de Cata-
lunya. Els primers comptes reis, de
Thomas N. Bisson i Sobreviure a
Barcelona. Dones, pobresa i assistén-
cia al s. XVIII, de Montserrat Car-
bonell.

Universitar d'Estiu de Vic. Classe d'Arqueologia experimental a l'Esquerda de Roda de Ter.

Doctorat, másters i postgraus

El curs 1997-98 la Universitat de
Vic posa en marxa un programa de
doctorat -el primer que es fa-, dos
rnásters i quatre postgraus. El pro-
grama de doctorat en Traducció i In-
terpretació és Metodologia i análisi
de la traducció, que sera dirigit per
Maria González Davies i Lhúsa Co-
toner. Aquest programa de doctorat
cornencara el 12 de gener de 1998.
La UV també dura a terme dos mas-
ters, Tecniques de Gestió Empresarial
per a altres titulats, organitzat per la
Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques -tercera edició- i In-
terpretació de conferencies, organitzat
per la FACTI i de nova creació.
Aquests rnasters cornencaran res-
pectivament els dies 13 i 12 de ge-
nerde 1998.
El programa de postgraus s'ha vist
modificat considerablement repecte
d'anys anteriors. En total se'n faran
quatre: Gestió i difosió del patrimoni
cultural, organitzat per la Facultat
d'Educació, Orientació a objectes:
disseny d'aplicacions clientlservidor i
Internet (diploma d' expert universi-
tari), organitzat per 1'Escola Politec-
nica Superior, Infermeria Gerontolo-
gica i geriátrica (diploma d'expert
universitari) i Infermeria quirúrgica
(diploma d' especialització univer-
sitaria), aquests dos últims organir-
zats per 1'Escola Universitaria de
Ciencies de la Salut.
Pel que fa a temes de recerca, la UV
va rebre el passat mes de juliol dues
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visites. En primer lloc va ser a Vic Jo-
an Antoni Plana, director general de
la Fundació Catalana per a la Recerca.
La segona visita va ser de tres directius
del Comissionat per a Universitats i
Recerca: Antoni Giró, director gene-
ral de Recerca, Artur Bladé, sotsdirec-
tor general, i Joaquim Ibáñez, secreta-
ri general de la CIRIT (Comissió
Interdeparrarnental de Recerca i In-
novació Tecnológica).

Conveni RTVSA-ITV

Universitat de Vic i Revisió Técnica de
Vehieles SA, empresa concessionária de
la ITV (Inspecció Técnica de Vehi-
cles) , han signat un conveni marc de
col-laboració mitjancant el qual s'esta-
bliran una serie de Iligams entre les
dues entitats. L'objectiu d'aquest con-
veni és, en primer Iloc, incentivar els
estudiants de l'Escola Politecnica Su-
perior perque desenvolupin estudis
tecnics de perfeccionament tecnologic,
Amb aquesta finalitat es convocara un
premi al millor projecte de recerca apli-
cada a la millora tecnológica deis equi-
paments per a la Inspecció Técnica de
Vehieles, per una quantiat de 250.000
pessetes. També es desenvoluparan ac-
tivitats de formació per a estudiants en
temes relacionats amb la ITV, amb la
possibilitat de realitzar les practiques a
les instal-lacions RTVSA a Catalunya.
Amb aquest conveni també es vol fo-
mentar el desenvolupament de cursos
específics per al personal de les esta-
cions d'ITV i les possibles millores
deis equips i metodes d'assaig emprats
en la ITV, especialment en el camp del
medi ambient, electrónica, electro-
mecánica, aplicacions informatiques,
i d'alrres que oportunament podran
ser convenientment fixats.
El conveni el van signar el 3 de setern-
bre, Ricard Torrents, rector de la UV,
i Joaquim Ruiz, president del Consell
d'Administració de Revisions de Ve-
hieles SA.
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rector de Recerca i Relacions Insti-
tucionals, Jaume Puntí, gerent,
Montserrat Vilalta, Secretaria Ge-
neral i Anton Granero, delegat del
rector per a Comunicació i Imatge
Insti tucional.
Van presidir aquest acce Jacint Co-
dina, alcalde de Vic, i Joan Albaigés,
Comissionat per a Universitats i Re-
cerca. També hi van ser presents jo-
sep Font, director general d'Univer-
sitats, Antonio Caparrós, rector de
la Universitat de Barcelona, Jaume
Pages, rector de la Universitat Po-
litecnica de Catalunya, Josep M.
Nadal, rector de la Universitat de
Girona, Jaume Porta, rector de la
Universitat de L1eida, Gabriel Fe-
rraté, rector de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, jordi Berrio, vice-
rector d'Estudis de la Universitat
Autónoma de Barcelona, Josep Ga-
llifa, vicerector i Secretari General
de la Universitat Ramon Llull i jo-
sep Gifreu, dega deis Estudis de Co-
municació Audiovisual de la Uni-
versitat Pompeu Fabra.

Presa de possessió de l'equip rectoral

Recrors, representants universitaris i l'alcalde de Vic, el dia de presa de possessió deis carrecs
de la Universitar de Vic.

El dia 20 de juny va tenir lloc l'acte de
presa de possessió del rector i de
l'equip rectoral de la Universirat de
Vie. A l'acte hi van assistir gairebé
tots els rectors de les universitats ca-
talanes i una bona representació de
presonalitats del món polític, social i
acadernic, El rector de la uv, Ricard
Torrents, en el seu parlament, va po-
sar ernfasi en tres punts que han de
marcar la seva marxa al capdavant de
la universitat. En primer lloc «rnan-
tenir i augmentar les col-laboracions
institucionals», en segon Iloc «redac-
tar els estatuts que han de regir la uni-
versitat- i, finalment «implantar, i si
cal reformar, el programa de nous en-
senyaments», Tant el rector com tot
l'equip que l'acornpanyara al rectorat
van firmar en elllibre d'honor com a
signe de presa de possessió del carrec.
El carrecs de la UV han quedat dis-
tribuits de la següent manera: Enric
López, vicerector de Gestió Acade-
mica i Personal, Ramon Pinyol, vi-
cerector de Comunitat i Extensió
Universitaries, Ramon Coy, vice-



Congrés de Geologia

Salvador Reguanr

De! 2 al8 de seternbre, la UV ha acollit
e! Segon Meeting de! Programa Inter-
nacional de Corre!ació Ceologica 393
"Neritic Events at the Middle-Upper
Eocene" de la IUGS-UNESCO, que
ha aplegat una seixantena d' especialis-
tes vinguts de diferents paises de! món
com Cuba, Jamaica, Mexic, Eslovenia,
Japó, Italia, i també de l'estat espanyol.
En e! decurs d' aquest Congrés, es va re-
tre homenatge a Salvador Reguant, ea-

redrátic d'Estratigrafia i Geologia
Histórica de la Universitat de Barcelo-
na i mole vinculat al passat i al present
de la Universitat de Vic. Lacre d'ho-
menatge va ser organitzat conjunta-
ment amb l'Ajuntament de Vic i va te-
nir lloc a la Sala de la Columna. Hi van
ser presents Jacint Codina, alcalde de
Vic, Ricard Torrents, rector de la UV,
Carmina Virgili, catedrática ernerira
de de la Univeritat Complutense de
Madrid, i Oriol Riba, catedra tic erne-
rit de la UB. En e! decurs d'aquest acte
es va presentar e! llibre Homenatge a
Salvador Reguant, editat per Eumo
Editorial, i que vol ser una recopilació
de la trajectoria de! Dr. Reguant.
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Canvis al Comissionat

David Serrat és des de principis de se-
tembre e! nou director general de Re-
cerca en substitució d'Antoni Giró.
David Serrat (Sant Joan de les Abades-
ses, 1949), té una estreta vinculació
amb la comarca d'Osona on hi té una
residencia.
Serrat és catedratic de Ceodinámica a
la Universitat de Barce!ona i membre
de l'Institut d'Estudis Catalans. Des
de feia pocs mesos havia estat norne-
nat director de l'Agencia per a la Qua-
litar de l'Ensenyament Universitari de
Catalunya.
Substitueix en e! carrec, Antoni Giró,
catedratic de Física Aplicada que ha
estat nomenat director general d'Uni-
versitats en substitució de Josep M.
Font.

Conveni Caixa de Manresa

Caixa de Manresa i Universitat de Vic
van signar un document mitjancat e!
qua!, la UV s'adhereix al conveni de
col-laboració entre les diferents uni-
versitats catalanes i l' entitat d' estalvis.
Amb aquest conveni es vol impulsar
un programa d'ajuts econornics per a
estudiants universitaris de les cornar-
ques en que aquesta institució finan-

cera esta implantada, amb l' objectiu
de donar suport a aquells estudiants
que han de desplacar-se lluny de! seu
domicili per assolir e!s seus projectes
de formació. Caixa de Manresa donara
80.000.000 de pessetes en concepte
d' ajuts econcrnics per al curs 1997-
1998 que aniran destinats a estudiants
que hagin de desplacar-se un mínim
de 30 quilórnetres de! seu domicili fa-
miliar per cursar e!s estudis. Es dona-
ran 400 ajuts i es tindra en compte,
únicamen t, l' expedient acadernic del
sol-licitant. El conveni de col-labora-
ció, e! van signar Valentí Roqueta,
president de la Caixa d'Estalvis de
Manresa, i Ricard Torrents, rector de
laUV.

Conveni Agencia EFE AGRO

EFE AGRO i la Universitat de Vic van
signar un conveni e! 26 de juny. Es
tracta d'un servei de notícies referides
al món agrari, les indústries agroali-
rnenraries, les normatives sanitaries, la
informació de la Comunicar Euro-
pea ... La informació d'EFE AGRO es
podrá consultar des de la Biblioteca de
la UV i ho podran fer tant les persones
de dintre la universitat com les de fora,

Homenets
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Conveni Caixa de Catalunya

Caixa de Catalunya i Universitat de
Vic han signat un conveni mitjancant
el qual tots els estudiants, els profes-
sors i el personal no docent de la UV
podran disposar d'un carnet intel-Ii-
gent que al mateix temps és una targe-
ta financera. El conveni contempla
també altres col-laboracions culturals i
acaderniques entre les dues institu-
cions. El conveni el van signar el dia
27 de juny Ricard Torrents, rector de
la Universitat de Vic, i Francesc Cos-
tabella, director general de Caixa de
Catalunya.

Visita d'alcaldes del Rlpollés

Alcaldes, regidors i representants del
Consell Comarcal del Ripolles van fer
una visita a la Universitat de Vic el
passat mes de juliol, tal com havien fet
unes setmanes abans els de la comarca
d'Osona. La comitiva va poder veure
les instal-lacions de la Universitat i va
rebre una explicació del rector, Ricard
Torrents, sobre el perfil de la institu-
ció, des del nombre d' alumnes, la seva
procedencia o la part més de caire
historie.

Presentació de la revista
Transversal

Dins els actes de la Univeristat d'Estiu
de Vic, es va presentar la revista Trans-
versal, una publicació elaborada a Llei-
da que vol donar a coneixer creadors
contemporanis que treballen fora dels
ambits més comercials. Del Consell de
Redacció de la revista, en formen part
dos osonencs: el dissenyador i membre
del rectorat de la uv, Ton Granero, i
el poeta Víctor Sunyo!' La revista por-
ta el nom de Transversal, en referencia
a l'Eix i pretén trencar la dicotomia de
les revistes fetes a Barcelona.
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Novetats editorials

I L'impulsde

ICatalunya
L'~pocadeis primers

cemtes-rels (1140·1225)

Thomas N. Bisson

Eumo Editorial

L'impuls de Catalunya. L'epoca dels pri-
mers comtes-reis (1140-1225) de Tho-
mas N. Bisson, editat dintre la col·lec-
ció «Referencies», d'Eumo Editorial,
va ser presentat pel mateix autor el dia
30 de juny. Dintre aquesta col-lecció

ha vist la llum Elsjuristes i la defensa de
les Constitucions. [oan Pere Fontanella
(1575-1649) de Joan Luis Palos, pro-

fessor d'Historia Moderna a la Univer-
sitat de Barcelona.
L'ombra del bandoler, d'Anna M. Gil i
Gemma Gil, del «Projecte Solaris» és
un llibre que vol fer entendre l'impacte
dels incendis forestals sobre el medi
ambient mitjancant les aventures del
bandoler Camarra, que viatja a través
dels segles.
Dins la col-lecció «Textos Pedagogics»,

Eumo Editorial ha publicat L'autono-
mia dels escolars, d'Adolphe Ferriere.
La introducció ha anat a cárrec del pro-
fessor de la UV Joan Soler.
La col-lecció «Salut» publica el número
8, Tecniques d'entrevista per a professio-
nals de la salut, de Joan Pablo Rabasso.
En aquest llibre es volen proporcionar
uns coneixements basics sobre les tec-
niques d' entrevista que seran útils per a
tots els professionals, pero conté uns
apartats específics per a les entrevistes
en Medicina, Psicologia Clínica, Infer-
meria, Treball Social i Odontologia.
Dintre els llibres per a Educació Sen-
cundaria Obligatoria, Eumo ha publi-
cat, Música, d'Irnma Oliveras, Isabel
Taixés i Remei Tell, El Tercer Món, un
problema nostre, de Jaume Escrius,
Carme Botifoll, Rosa M. Lóbez i jau-
me Sala, que és un credit variable, i la
corresponent guia didáctica.
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