L'obertura de l'Eix facilita el trasllat d'estudiants a la UV
Aquest curs hi ha matriculats 446 alumnes de les comarques que travessa
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Programa Socrates
La UV ha presentat la sol-licitud per
entrar en el programa Socrates a la Comissió Europea de Brussel-les. A través
d'aquest programa, la Universitat de
Vic sera una universitat elegible per seguir programes d'intercanvis internacionals i rarnbé, els seus alumnes podran accedir a fer un curs de la carrera
a les diferents universitats europees
acollides en aquest programa. El curs
1998-99 sera el primer que la UV formara part del programa Socrates.
La FCJE, d'altra banda, ha signat recentment nous convenis amb universitats europees, concretament
amb la
Georg Simon Ohm Fachhoshschule de
Nüremberg (Alernanya) i amb el Roehampton Institute London, adscrit a la
Universitat de Surrey (Anglaterra).
La FACTI tarnbé ha ampliat la seva
oferta d'intercanvis amb l' estranger.
De cara al curs vinent es passara de les
20 places actuals a 32 i s'ha incrernentat el nombre duniversitars a les quals
els estudiants podran optar com són
les de Florida (EUA), Cardiff, Birmingham, Bristol i Sheffield (GB), Tireste (Italia) i Brussel-les (Belgica). En
aquests mornents ja hi ha intercanvis
internacionals amb Colonia i Bielefeld
(Alemanya), Tampere (Finlandia) i
Rennes (Franca).

Servei Especialitzat d'lnformació
sobre Europa
La UV ha contractat un Servei Especialitzat d'Informació que subrninistra
setmanalment temes relacionats amb
l' actualitat, l' activitat legislativa, els
programes cofinancars i la documentació disponible de la Unió Europea
referent a temes diversos i d'interes per
a empreses i particulars. El servei,
l' ofereixen con juntament Banca Catalana i el Patronat Catala Pro Europa.
Aquesta documentació es pot trobar al
Servei de Documentació Europea que
hi ha a la Biblioteca de la U'V,

Scaramouche guanya el concurs de borsa

Joan Hortalá, president de la Borsa de Barcelona, va ser a la UV per lliurar els premis del concurs intern de borsa que organitzava la FCJE. Hortalá va pronunciar la
conferencia, «La borsa en l' economia del morncnt». L'equip guanyador del concurs
ha estat Scaramouche, format pels esrudiants d'Empresarials Caries Irzo, Eduard
Pérez i Esther Real, que va obten ir uns beneficis de 2.687.485 pessetes. En segon
lloc va quedar classificat l' equip Zeta, format per Jordi López, Santi Raya, Magdalena Mulet i Albert Vinyals.

Accés a la universitat per a
majors de 25 anys
La Universitat de Vic posa en marxa
aquest mes de gener el primer curs de
preparació d' accés a la universitat per a
majors de 25 anys. El curs té lloc entre
els mes os de gener i febrer. El dia 7 de
mar<;: es fara la prova avaluatoria.
Aquestes persones podran comen<;:ar el
curs vinent una de les carreres que han
escollit a la uv.

Curs d'angles per a bussines a
Pinsos BauceUs
El departament d'Idiomes de la Facultat de Ciencies Jurídiques i Economiques de la UV imparteix un curs
d' angles per a bussines, fet a mida per a
l' equip directiu de l' empresa de Tona,
Pinsos Baucells. Es tracta d'un curs de
50 hores de nivell pre-intermediateque
orienta els directius en les converses teletoniques amb clients estrangers, com
presentar l'empresa i el sistema de pro-

ducció, com mantenir una conversa de
negocis, etc. Aquest curs, que va comen<;:arel 17 de novembre i s'acabara el
3 de juny, l'impaneixen els professors
Correal Calle i M. Antonia Pujo!'

Un grup de Mestres, a Anglaterra
Un any més, un grup d'estudianrs de
la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic ha passat unes dies al Goldsmith College de Londres (del 30 novembre al 13 de desernbre)
per
coneixer la realitat educativa de la
Gran Bretanya. EIs 12 alumnes anaven
acompanyats per les professores Marta
Coro minas i Ángels Piñana. Durant
la seva estada van poder visitar 5 escoles i van seguir diferents xerrades al
Goldsmiths College sobre la University of London, el sistema educatiu i
l'ensenyament de la llengua a la Gran
Bretanya o el currículum a Primaria
entre altres. Del 4 al estudiants anglesos, tornaran la visita a la nostra Universitat.
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Toni Mora, guanya ell Premio
Auditoria Pública
Toni Mora, professor del Departament d'Econornia de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Ecoriomiques de
la UV ha estat el guanyador del 1 Premio Auditoria Pública que concedeixen els vuit Organismes Auronórnics
de Control Exrern que hi ha a l'Estat
Espanyol. Toni Mora va ser guardonat
amb 250.000 pessetes pel treball «Indicadors d' activitat en la prestació deis
serveis públics municipals: el cas de la
recollida d'escombraries als municipis
caralans». El premi es va lIiurar el dia 1
de desembre al museu Guggenheim de
Bilbao. Mora va elaborar aquest treball d'investigació per completar un
apartat de la tesi doctoral que en
aquests momcnts esta realitzant, i el va
publicar a la revista que editen cada
tres mesos els Organismes Auronomics de Control Extern .

que són Eserits políties i Jaume Collell i
la llengua catalana, tots dos a cura de
)oan Requesens. Precisament )oan
Requesens, un deis millors coneixedors de I'obra del canonge, va pronunciar una conferencia en el decurs
d' aquest acte d'homenatge.

Llibre d'Euláíia Collelldemont
Eulália Collelldemont,
professora de
la Facultar d'Educació de la Universitat de Vic, ha publicat La bellesa eom a
pedagogía a Pages Editors. Es tracra
d'un lIibre a través del qual l'aurora reflexiona sobre la pedagogia de Holderlin i l'idealisme alemany. Collelldemont va néixer a Manlleu el 1970 i va
estudiar pedagogia a la Universitat de
Barcelona. Complementa la seva tasca
de docencia a la UB i la UV amb la

realització de c1asses d' adults i la investigació en el camp de I'educació i la
m useística.

Últims títols de «Senderi»
Aquesr mes de gener sortiran els dos
darrers tírols de la col-Iecció «Scnderi.
Quaderns d'cducació ética», una iniciativa conjunta de la Fundació Serveis de Cultura Popular i Eumo Editorial adrecada als joves de 12 a 16 anys.
Amb I'objectiu de facilitar la reflexió i
la formació en el camp deis valors, els
23 tírols de la col-lccció han rracrat temes com el sexisme, els mitjans de comunicació, el consumisme, el quart
món, l'oci, el medi ambient o la participació política, entre altres. Alguns tírols de la col-lccció han obtingut diferents premis a nivell estatal.

Presentació delllibre

d'Albert Om

Visites de David 5errat i IRTA
El director general de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca,
David Serrat, va ser a la UV el 5 de desembre per mantenir una reunió amb
la Comissió de Recerca i Estudis per a
Graduats (CREG). D'alrra banda, directius de l'Insrirur de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA) van
visitar el dia 4 la VV. També es van
reunir amb membres del departament
de Ciencia i Tecnologia deis Aliments,

Homenatge a Iaume Collell
CAjuntament de Vic i la Universirar
de Vic van commemorar el 150e aniversari del naixement de Jaume Collell
en un acre acadernic celebrar a la Sala
de la Columna el dia 12 de desembre.
En aquest acte hi va intervenir el vicerector de la UV, Ramon Pinyol, que
va fer un repas de tots els llibres que
s'han editar durant aquest any, d'enrre
els quals n'hi ha dos d'Eumo Editorial

El periodista de Taradell, Albert Om, va persentar el seu llibre El nom del pore a
la UV el l O de desernbre. Om és conegut per les seves intervencions en el programa de TV3, Malalts de Tele. El nom del po re, editar per La Campana, va guanyar el
premi Pere Quart d'Humor i Sátira 1997. Es tracra d'un recull de 533 insults i disbarats que s'han intercanviar els polítics d'aquesr país en els últirns 20 anys de democracia. Albert Om va ornplir l'Aula Magna d'un públic entusiasta que va seguir
arnb rialles els seus comentaris sobre les frases que han dit, un dia o altre, els polítics. Al final de I'acte, van ser molres les persones que es van fer dedicar elllibre, tal
com recullla fotografia.
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