
Jornades d'Hlstórla de l'Educació
als Pa"isosCatalans

Els dies 12, 13 i 14 de novembre tin-
dran lloc a Vic les XIII Jornades d'His-
tória de l'Educació als Países Catalans,
organitzades per la Universitat de Vic i
la Societat d'Historia de l'Educació
deis Paises de Llengua Catalana, El te-
ma central de les Jornades és La flrma-
ció inicial i permanent dels mestres i els
temes a debat, L'ensenyament de la
Historia de l'Edueació en el món uniuer-
sitari iLesflnts doeumentals en la recer-
ea bistoricoeducatiua. En aquests mo-
rnents ja hi ha 130 persones inscri tes i
s'espera arribar a les 150. Diversos
professors de la UV participen activa-
rnent a les Jornades, ja sigui a través del
Comité Organitzador, llegint cornu-
nicacions o moderant taules rodones,

Setmana de la Ciencia

Del 13 al 20 de novembre se celebrara
a Catalunya la Setmana de la Ciencia,
una activitat en la qual hi participa
com a coorganitzadora la Universirat
de Vic. La Setmana de la Ciencia té
com a objectiu difondre la cultura
científica a tota la societat. Per aquest
motiu s'han organitzat més de 200 ac-
tivitats repartides per 42 poblacions
de Catalunya. A la UV hi haurá unes
sessions practiques de control del me-
di atmosferic adrecades a centre de se-
cundaria, una mostra de cinema cien-
tífic, una exposició sobre astronomia i
meteorologia i diferents conferencies
de relleu. Tarnbé hi haura acres a
Manlleu i Ripoll.

larnent la importancia que tenia la
Universirat de Vic «per a la comarca
d'Osona pero rarnbé per a tot Cata-
lunya» . Va posar emíasi en els reptes
que s'haura de marcar la UV; en pri-
mer lloc «oferir una formació de
qualirar» i potenciar «la recerca, les
relacions universitat-ernpesa i ade-
quar-se a les noves regles de joc que
marca la Unió Europea». També va
demanar que la UV «vulgui ser sern-
pre ella mateixa i que no intenti as-
sernblar-se a les altres». Per aixo, va
dir el conseller, «compteu sempre
amb el suport de la Generalitat»,
Els acres d'inauguració de curs es
van completar amb moltes altres ac-
tivitats com jornades, teatre, con-
ferencies i taules rodones.

El conseller Trias inaugura el curs 1997-98
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Antoni Tort Ilegeix la llicó inaugural. Al seu costat, lacint Codina, Xavier Trias, Ricard Torrents i lean Albaigés,

La inauguració del curs acadernic
1997 -98 a la Universitat de Vic va
tenir lloc el 22 d' octubre. L'acte,
molt concorregut, va ser presidir pel
conseller de la Presidencia de la Ge-
neralitar de Catalunya, Xavier Trias,
i es va celebrar a la Sala Maria Vila
d'Abadal de l' edifici El Sucre,
Professors, alumnes, personal d'ad-
ministració i serveis, representants
deis municipis de la comarca d'Oso-
na, del món cultural i de l' economic
es van reunir en aquesta primera
inauguració de curs de la Universi-
tat de Vic. La llicó inaugural, «El
professorar en el laberint educatiu»
la va llegir Antoni Tort, dega de la
Facultar d'Educació.
El conseller va destacar en el seu par-



Tísner, a l'Aula de la Gent Gran

Avel-lí Artís i Gener, «Tísner», va ser
a Vic per inaugurar el curs acadernic
de l'Aula d'Extensió Universitaria per
a la Gent Gran d'Osona el dia 29 d'oc-
tubre. Tfsner va pronunciar la con-
ferencia «Viure és una militancia» da-
vant un nombrós grup de persones
que segueixen setmana rere setmana
les conferencies i excursions de l'Aula.
Enguany les sessions tenen lloc a l'Au-
ditori del Sucre a causa del gran nom-
bre de matriculats.

Visita de loan Rosell, president
de Foment de Treball

El President de Foment de Treball,
Joan Rossell, va fer una visita a la Uni-
versitat de Vic el 10 d'octubre acorn-

panyat per Joan Pujol, director gene-
ral d'aquest organisme, Joan Vilalta,
de Ripolles Desenvolupament, i Joan
Rovira, president del Consell Empre-
sarial d'Osona. La comitiva va fer un
recorregut pel campus de Miramarges
i a continuació es va desplacar al Palau
Bojons on van manten ir un breu in-
tercanvi d' opinions amb els respresen-
tants de la uv. D'aquesta reunió en.va

sortir la possiblitat que les dues insti-
tucions col-laborin en projectes co-
muns, com pot ser la formació conti-
nuada. Rossell va manifestar que a
vegades «empresa i universitat estan
molt allunyades i cal que cada dia
s'acostin rnés».

Visita de representants
de Caixa de Manresa

Valentí Roqueta, president de Caixa
de Manresa, i AdolfTodó, director ge-
neral de l' entitat, van visitar el 8 d' oc-
tubre la Universitat de Vic. EIs dos
máxims dirigents de la Caixa d'Estal-
vis bagenca van venir acompanyats per
Joan Clara, director de l'Oficina de
Vic, Jaume Torras, cap de l'Obra So-
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com a cap d'estudis; i Joan Vancells
subsritueix Antoni SussÍn com a cap
d'estudis de l'Enginyeria Técnica en
Informática de Gestió.
El quadre de l'Escola Polirecnica Su-
perior queda completar amb Jordi
Viver, cap d'estudis de Ciencia i
Tecnologia dels Aliments, i Josep
Turet, director del SART.

Presentació del nou equip de la Polltécnica

•111 ,
l'equip de l'Escola Politécnica Superior, al complet.

L'Escola Polirecnica Superior de la
Universitat de Vic, de la qual n'és
director Enric López, estrena car-
recs. Emili López Sabater substi-
rueix josep YIla, com a cap d'estudis
de l'Enginyeria Técnica Agrícola;
Caries Sans es fa carrec de les Engi-
nyeries en Telecomunicació i Indus-
trial, epecialitat Electrónica, també

cial, i Joan Fortuny, cap de zona. La
delegació va ser rebuda pels membres
del Rectorat i van visitar el campus de
Miramarges i el Palau Bojons.

Seminari i Concurs de borsa

La Facultar de Ciencies Jurídiques
Econorniques de la UV organitza un
any més el Seminari i el Concurs de
BOlsa. El Seminari de Borsa rindra lloc
del 3 al 6 de novembre i hi prendran
part rellevants experts en el tema com
Josep Codina, director de renda varia-
ble del Banc Agrícola i Comercial
d'Andorra i Analista de la revista In-
versión, Pere Viñoles, sotsdirector de
la Borsa de Barcelona, Caries Capde-
vila, cap del departament de Mercats
de Caixa de Manlleu, i Lluís Planas,

professor de la UV i de la UdG. El
concurs de borsa per a estudiants de la
FCJE cornencara el 10 de novembre i
s'acabara el 5 de desembre.

Homenatge a Eusebi Molera

Amb rnotiu del 150e aniversari del
naixement del cientffic vigatá Eusebi
Molera, es duen a terme diferents ac-
tes commemoratius. El 21d' octubre
va tenir lloc a Barcelona un hornenat-
ge organitzat per la Secció Técnica de
Metal-Íúrgia i Ciencies dels Materials
de l'Associació de Químics de Cata-
lunya. En aquest acte hi va intervenir
el professor de la Universitat de Vic,
Santi Ponce, i s'hi va presentar elllibre
Un artíflx catalá de California: Eusebi
Molera, escrit per Pere Molera i llene



Molera, parents colaterals, i editat per
la Reial Academia de les Ciencies i
Arts de Barcelona. La presentació del
llibre va anar a carrec del professor Jo-
an Oró. La ciutat de Vic rerra home-
natge a Eusebi Molera el 14 de no-
vembre en un acte que rindrá lloc a la
Sala de la Columna de l'Ajunrarnent
de Vic i en el qual hi participara Pere
Molera, professor de Química a la
Universitat de Barcelona.

Curs sobre explotació forestal

LEscola Polirecnica Superior ha posat
en marxa la segona edició del curs
d'Introducció a l'Explotació Forestal
que se celebrara a la Universitat de Vic
entre els mesos d'ocrubre i desembre.
Esta coorganitzat amb el Centre de la
Propietat Forestal. La bona acceptació
del curs, (1'any passat s'hi van matricu-
lar 28 persones), ha propiciat que s'ha-
gi organitzat aquesta segona edició
amb un temari molt similar. El curs va
corncncar el 24 d'octubre i s'acabara el
5 de desembre.

El SART signa dos nous convenis

El Servei d'Assaig i Recerca Tecnologi-
ea (SART) ha signat dos nous conve-
nis de col-laboració. D'una banda,
s'ha arribat a un acord amb el Col-legi
d'Enginyers Tecnics Agrícoles de Ca-
talunya (COETAC), delegació de Bar-
celona, per promoure la realització de
diferents treballs de final de carrera
per part d' estudiants d'Enginyeria
Técnica Agrícola de la UV. El COE-
TAC arorgara una partida pressu-
postaria anual de fins a 150.000 pesse-
teso El TFC becat aquest curs
correspon a l'estudiant Cristina Costa
i porta per nom Caraterització quanti-
tativa i qualitativa deispurins de porcí a
la comarca d'Osona. D'altra banda,
s'ha ampliat el conveni que el SART
tenia signat amb l'empresa FERVO-
SA. Aquesta ampliació consisteix a de-
senvolupar unes tasques que se situen
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dins el marc de l'assessorament cientí-

fic i tecnic per a l'organització i gestió
del servei que oferira FERVOSA de
«gestió de residus organics per la seva
aplicació directa a sois agrícoles». Diri-
gira i executara aquesta assessoria tec-
nica Xavier Serra, enginyer agronom i
membre de I'Área de Medi Ambient
del SART.

Iornades sobre Auslás March

La ciutat de Vic va ser l'escenari de les
Jornades de commemoració del Vle
centenari del naixement d'Ausias
March, que van renir lloc els dies 17 i
18 d'octubre. Unes 90 persones van
participar en la jornada del dia 17 de-
dicada a la vigencia i estudi del poeta
valencia. La conferencia de clausura,
la va pronunciar Pere Gimferrer, un
gran estudiós de March. L'enderna,
dissabte, es va celebrar un debat sobre
el present socioculrural del País Valen-
cia, al qual hi van assistir tarnbé un
centenar de persones.

Recepció d'alumnes estrangers

La Universitat de Vic va donar la ben-
vinguda als alumnes estrangers que
acull durant aquest curs 1997-98 (13 a
la Facultat de Ciencies Jurídiques i
Ecoriómiques i 3 a la Facultar de Tra-
ducció i Interpretació). Ricard Tor-
rents, rector de la UV, els va rebre amb
un Parlament en llengua alemanya i
Ramon Coy, vicerector de Recerca i
Relacions Institucionals, els va donar
la benvinguda en francés i en angles.
També hi van intervenir Josep Burga-
ya, dega de la FCJE, i M. Antónia Pu-
jol, responsable de les Relacions Inter-
nacionals d'aquesta Facultar. Els
estudiants provenen de Franca, Ale-
manya, Portugal i Gran Bretanya.
Lacre va renir un to molt distes i un
cop acabats els parlaments, es va servir
un esmorzar on hi va haver un interes-
sant intercanvi d'opinions.

Excursió a Montgrony

És habitual que el personal de la Uni-
versitat de Vic realitzi una excursió
anual. Enguany, l'indret escollit va ser
Montgrony (Ripolles). La caminada
va tenir lloc el 18 d' octubre i s'hi van
apuntar una vintena de persones entre
professionals de la UV i familiars. La
jornada va comenc;:ar amb un esmorzar
a Gornbren i a conrinuació es va pujar
a peu fins a Montgrony.

Homenets
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Suports, nova revista
d'Educació Especial

La Facultat d'Educació de la Universi-
rar de Vic ha presentat el número u de
Supo rts. Revista Catalana d'Educació
Especial i Atenció a la Diversitat, una
publicació especialitzada, tal i com in-
dica el seu nom, en Educació Especial.
La revista, editada per Eumo Editorial,
té un consell de redacció format per
Jaume Carbonés, Manel Dionís Co-
mas, Josep Fonr, Ramon Riera i Ro-
bert Ruiz i un consell assessor, en el
qual hi figura, entre altres persones,
Mel Ainscow, director del projecte de
la UNESCO sobre «Necessitats Espe-
cials a l'Aula». El primer número de la
revista té com a tema monografic
l'Avaluació.
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Novetats d'Eumo Editorial

Macroeconomia: teoria iproblemesés un
nou títol, concretament el número 8,
de la col-lecció «Itinerari d'Empresa-
rials», d'Eumo Editorial. Esta escrit per
Josep Comas, director del Servei d'Es-
tudis i Empresa de la FCJE i té com a
objectiu fer entendre els fonaments de
la intervenció pública, saber fer una
bona lectura dels indicadors macroe-
conornics, del nivell de renda d'un país
o interpretar correctament com fun-
ciona un sistema bancario
Dins la col-lecció «Biblioteca Univer-
sitaria» que impulsen conjuntament
Eumo Editorial, la Universitat de Vic i
la Universitat de Girona s'ha publicat
El món arab actual, d'Antoni Segura i
Mas. En aquest llibre, el lector hi tro-

bara els elements necessaris que li per-
metran d' aproximar-se a la historia de
l'Islam i de matisar la visió distorsiona-
da i negativa que n'arriba a Occident.
La col-lecció «Descoberta geografica»
presenta un nou títol, Resum de geogra-
fia humana de Catalunya, de Josep M.
Panareda.
Per cloure les novetats d'Eurno Edito-
rial, s'ha d'esrnentar que el passat mes
d' octubre es va publicar Llengua i Co-
municació, de la proposta per treballar
els quatre credits de Llengua i Litera-
tura i d'Estructures comunes al Segon
Cicle d'Educació Secundaria Obli-
gatoria. Aquest manual ha estar con-
feccionat per Francesc Codina, Eusebi
Coromina, Assumpta Fargas i josep
Fornols, tots professors de la Universi-
tat de Vic.


