Conveni amb el Col-legi
d' Advocats de Vic

CEMFORT, nou centre de la UV

La Universitat de Vic i e! Col-Iegi
d'Advocats de Vic han signat un conveni marc de col-laboració
per tal de
promoure diferents activitats d'inreres comú com cursos, conferencies,
premis i beques, desenvolupar temes
de recerca i fins i tot iniciar una graduació propia en Dret Tributari que
no s'irnparreix a cap universitat. Una
de les primeres coses que sortiran
d' aquest conveni és l' organització de!
cicle de conferencies «El dret i l' empresa» que té lloc aquest mes de maig
i compta amb prestigiosos professionals de! Dret a Catalunya. Les dues
institucions
lluitaran conjuntament
per tal que la UV pugui tenir en un
futur titulacioris en e! camp de Ciencies Jurídiques com Re!acions Laborals o Dret.

Reagrupa la Formació Continuada i la Transferencia de Tecnologia

Conveni amb Caritas
La Universitat de Vic i Caritas Diocesana de Vic han signat un conveni de
col-Iaboració
mitjancant
e! qual es
forrnalirzen les actuacions que desenvolupen conjuntament
les dues entitats des feia temps. A través d'aquest
conveni, la UV s'adhereix al «Programa de Reforc Extraescolar» deis Serveis Socials de Caritas, que consisteix
a donar suport en horari extraescolar
a nens i nenes amb dificultats d' aprenentatge. En aquestes classes de suport hi participen estudiants de la
UV en regim de voluntariat.
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D'esquerra a dreta, Teresa Lleopart, Ramon Pinyol, [oan Soler i losep Comas, el dia de la presentació

La Universitat de Vic compta des de fa
unes setmanes amb e! Centre Eusebi
Molera de Formació Continuada
i
Transferencia
Tecnológica
(CEMFORT), un organisme que neix amb la
voluntat de potenciar les activitars de
formació continuada que ha anat realitzant la UV en els darrers anys i projectar vers e! futur una amplia gamma
de tasques forrnarives. Alhora vol acostar els arnbirs empresarial i universitari, fomentant la innovació i la transferencia de tecnologia.
El CEMFORT té una direcció col- legiada, formada per Ramon Pinyol,
Josep Comas, Josep Turet, Joan So-
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del centre.

ler i Teresa Lleopart. A partir d' ara,
tots els cursos de formació, postgraus i
másrers es gestionaran a partir d' aquest
organisme que també sera l' encarregat
de proposar-ne de nous. A final de
curs, es presentara una memoria de les
activitats realitzades i l' oferta per al
curs vinent.
En e! camp de la transferencia tecnologica, es vol transmetre la recerca que fa
la universitat per tal que pugui ser aplicada per les empreses i institucions
(basicament és la tasca que duia terme
en aquests moments e! SART). En definitiva, va remarcar Pinyol, «donar
millor servei al' entorn».
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CAMPUS

I Jornades Internacionals

Gran exit de les lornades de Traducció

La Universitat de Vic organitza aquest
mes de maig les «I Jornades Internacionals» que tractaran a fons dos temes: «Europa» i «Desenvolupament
huma sostenible: equitat i participació a América Llatina», Les jornades tenen lloc els dies 5, 6, 7, 8 i 13 de
maig i reuneixen destacats especialistes. Les Jornades tenen un paral-lelisme amb la recentment creada catedra
UNESCO
Vic- La Habana sobre
«Desenvoluparnenr
huma sostenible».

Curs sobre normativa i aspectes
técnlcs de l'automóbll
La ITV (Inspecció Técnica de Vehides) i la Universitat de Vic van impartir els dies 14, 15 i 16 d' abril un curs
d' especialització
d'xlntroducció
al
marc legislatiu i reglamentari de l' automóbil» i d' «Introducció a la normativa i teoria sobre pneumatics i contaminació en l' auromobil», destinar a
professionals del sector, enginyers i
estudiants d'aquesta branca. En el
curs hi va participar com a professora,
Consol Blanch, de 1'Escola Politecniea Superior de la
Entre al tres coses, es van tractar aspectes concrets
dels pneumatics, l' aplicació de la legislació en temes referents a l' autornóbil i tot el camp referir a la contaminació i les perspectives de futur.

uv.

Conferencies sobre Ciencia i
Tecnologia dels Aliments
L'Escola Politecnica Superior organitza els mesos d' abril i maig un cide de
conferencies sobre Ciencia i Tecnologia dels Aliments que té com a objectiu tractar qüesrions tecniques sobre
aspectes concrets del món de l'Alimentació. En aquest cide hi participen els Drs. Robert Xalabarder, Tomás Calderón, Pere Puigdoménech,
M. Ángels
Oliver,
Bonaventura
Guamis iJoaquim

Crusats.

La Facultar de Traducció i Interpretació va organitzar els dies 16 i 17 d' abril les
«Il jornades de Traducció a Vio>, dedicades enguany a la Traducció Poetica. Les
condusions són molt positives, tant pel que fa a la participació, un centenar de
presones, com pel debat i les condusions que es van generar a les taules. Ronald
Puppo, coordinador de les Jornades, destaca que les taules rodones van ser «rigoroses pero també assequibles». A la foto, d'esquerra a dreta, Víctor Obiols, Teresa Pascual, Joan Margarit, Francesca Bartrina, Narcís Comadira i Jordi Cornudella, parricipants de la taula «Cal ser poeta per traduir poesía».

Exposició sobre Lewis Carroll i
activitats de Sant Iordl
L'Escola d'Idiomes de la UV ha organitzat una exposició sobre Lewis Carroll, autor de Les aventures d'Alícia en
terra de meravelles, que s'ha pogut visitar durant tot el mes d' abril i que resta
oberta fins al 3 de maigo Amb aquesta
mostra s'ha commemorat el centenari
de la mort de l' autor britanic. Per
completar l'exposició, es va celebrar la
conferencia De Lewis Carroll, d'Alícia
i altres histories, a cárrec de Jordi
Quintana.
D'altra banda, l'Escola d'Idiomes ha
organirzat, un any més un seguit d'actes per Sant Jordi: quatre conferencies
i la projecció d'una pel-Iícula. Les conferencies, adequades als diferents nivells dels alumnes de 1'Escola d'Idio-

mes, va anar a carrec de Valérie Rouy,
Sarah Khan, Harmut
Daugsch
i
Connor Gleeson. La pel-lícula que es
va projectar va ser La discrete, de
Christian Vincent.

Aula d'Autoaprenentatge
Les assessores i les responsables de
1'Aula d'Autoaprenentatge
han assistit
aquest segon quadrimestre a la «IV
Trobada de Centres d'Autoaprenentatge de Catala», celebrada al Campus
Nord de la UPC, que aquest any ha
tractat el tema de la relació entre
l' usuari i l' assessor en la dinámica de
treball. Enguany també han participar
en la trobada els centres d' autoaprenentatge
de llengües
estrangeres.
D'altra banda, per Sant jordi, 1'Aula
ha presentat una exposició de material
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Panikkar i Argullol al cicle de conferencies
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Raimon Panikkar (16 d' abril) i Enric Argullol (22 d' abril) van tancar el cicle de
conferencies «La Universitat en el món actual. 4 visions», que ha organitzat la
Universitat de Vic amb rnotiu del primer curs acadernic. Panikkar, filosof i reoleg, va parlar de les responsablitats historiques de la universitat i de les que ha de
tenir una de jove, com la de Vic. Enrie Argullol, rector de la Universitat Pompeu
Fabra, per la seva banda, va criticar la manca de planificació universitaria que hi
ha hagut a Catalunya i que s'acusara quan comenci la davallada demográfica
d'aquí a uns anys.

especialitzat de catala. Pel que fa a
novetats, cal dir que l' editorial Klett
ha fet una donació de llibres de text i
d' exercicis en alemany. D' altra banda,
també ha arribat material de francés:
dos diccionaris monolingües, diversos
llibres de vocabulari i de gramárica i
dos CD-Roms, un en angles i un en
francés, tots dos de nivell básic.

nentatge, servei d' audiovisuals, diferents aules, ete. Paral-lelament es celebraran dues sessions inforrnatives,
una a les 12 del migdia i l' altra a les 6
de la tarda on s'inforrnará de cadascuna de les titulacions que s'irnpartiran
el curs 1998-99. La universitat estará
oberta de les 10 del matÍ a les 8 del
vespre.

Jornada de portes obertes
el dia 9 de maig

Visita del con sol de Cuba

Per tercer any consecutiu, la UV celebra una jornada de portes oberres, el
dissabre dia 9 de maigo Durant aquesta jornada es faran diferents visites
guiades per tot el recinte de Mirarnarges i pel campus del Palau Bojons.
Entre altres coses, es podran visitar laboratoris, biblioteca, aula d' autoapre-
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Manuel Hermida, consol de Cuba a
Barcelona, va visitar la UV el dia 15
d' abril i va mantenir una reunió amb
el rector, Rieard Torrents, i el vicerector, Ramon Coy. En aquesta trobada també hi van ser presents Josep
Musté i Daniel Boseh, membres de
la plataforma «Defensern Cuba» a la
comarca d'Osona.
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Presentació d' Historia de la
lingüística catalana
El dia 14 de maig, a les 7 del vespre, el
Palau de la Generalitat acollirá la presentació de l'obra de Pere Marcet i
Joan Sola, Historia de la lingüística
catalana 1775-1900. Repertori crítico
1.'acre sera presidit pel conseller de
Cultura, Joan Maria Pujals, i hi intervindran
representants
d'Eumo
Editorial, de la Universitat de Vic i de
la Universitat de Girona.

guns professors,
que ja conerxen
aquesta col-Iecció, expliquin la seva
experiencia a l' aula a l'hora de treballar conceptes científics i tecnologics a
partir de la lectura d' una novel- la.

Novetats editorials

Presentació de Gelati! a Vic

• Memories de Conrad Roure. Recuerdos de mi larga vida. Tom VIII.La restauració deis Borbons (1). El regnat
d'Alfons XII. Edició a cura de Josep
Pich i Mitjana. Institut Universitari
d'Historia Jaume Vicens i Vives i Eumo Editorial.

El Centre de Recursos Pedagogics de
Vic és el lloc escollit per presentar la
darrera novel-la apareguda a la co]. lecció «Solaris», Gelati! Un cas per a cibertafaners, de Sílvia Aymerich. La
presentació tarnbé servirá perque al-

El tom vuite de les Memories de Conrad Roure aplega cinquanta-nou
artides, publicats entre el 26 de maig i el
17 de novembre de 1927 al diari El
Diluvio de Barcelona, que s'inicien
amb la Restauració del sistema monarquic i finalitzen amb la defunció

d'Alfons XlI, el jove monarca que,
després de sis anys d' exili, dernostra el
seu taranná obert i arriscat en decidir
desembarcar a Barcelona, la capital
del republicanisme federal.
• La !lengua del Rosse!ló, una qüestiá
d'Estat. A cura de Narcís Iglesias. Eumo Editorial i Universitat de Girona.
Aplega un conjunt de documents que
permeten valorar el paper de la llengua al Rosselló des que aquest territori
va quedar incorporat a Franca fins a la
Revolució Francesa. Distribuits
en
tres blocs, els que es refereixen a l'Administració, l'Ensenyarnent i l'Església, aquests documents ofereixen unes
quantes pistes per respondre a la qüestió complexa de la funció que va tenir
la llengua en el procés d'incorporació
del Rosselló a la monarquia francesa i
en el procés de construcció
d'una
identitat col- lectiva.
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A G E N D A
I Iornades Internacionals
Aula Magna de la UV

cárrec de la Dra. M. Ángels Oliver. Aula
Magna. 1/4 de 7 de la tarda.
• Dia 18 «Aplicaciones de las altas presio-

• Dia 5. Inauguració de les Jornades i conferencies dins I'ámbit «Europa».
• Dia 6. Ámbit 1. «Creixernent econórnic
sense futur o desenvolupament
sostenible».
• Dia 7. Ámbit 2.••Creixement econórnic o
desenvolupament
humá»,
«Seminari
de
Cealc sobre Brasil»,
• Dia 8. Ámbit 3. «Educació, cultura i desenvolupament humá»,
• Dia 9.•• Efectes econórnics de la moneda
única», conferencia de Josep M. Ureta,

nes en la conservación

conferencia a cárrec

de los alimentos»,

del Dr. Bonaventura

Guamis. Aula Magna. 1/4 de 8 de la tarda.
• Dia 26. «Química deis pigments de la
carn: estructura deis crornófors característics deis productes
curats», conferencia
a cárrec del Dr. Joaquim Crusats. Aula
Manga. 114 de 8 de la tarda.

El dret i I'empresa
Aula Magna de la UV. 7 de la tarda

Cide de Ciencia i Tecnologia
deis Aliments

• Dia 7. Acte d'obertura. «Nou regim de
tributació de la successió de l'empresa»,
conferencia a cárrec del Dr. Jordi Sopena,
caredrátic de Dret Fiscal de la UPF.

• Dia 5. «Que són les plantes rransgeniqucs
i per que serveixen», conferencia a cárrec
del Dr. Pere Puigdomenec, Aula BI. 114

• Dia 14. «Multi ro ietat: ers ectiva de
la seva regulació», conferencia
a cárrec
del Dr. Francisco Rivero, catedrátic
de
Dret Civil de la UB.

comentarista

económic.

de 8 de la tarda.
• Dia 12 «Importancia de I'andosterona i
I'escatol en I'olor sexual de la carn i productes carnis en el porcí», conferencia a

Dret Laboral de la UPF.
• Dia 28 .••La responsabilitat deis Administradors de les societats rnercantils», conferencia a cárrcc del Dr. Antoni Font, earedráric de Dret Mercantil de la UB.

• Dia 21. «Socis treballadors i administradors de les societats mercantils capitalistes i Seguretat Social», conferencia a cárrec del Dr. Salvador del Rey, catedrátic de

Altres activitats
• Dia 9. Jornada de portes obertes a la Universitat de Vic. Visites guiades de les instal-Iacions i sessions informatives de 10
del matí a 8 del vespre.
• Dia 14. Presentació delllibre Historia de
la lingiiisticn cata/al/a 1775-1900. Repertori crltic, d'Eumo Editorial. Presidid
l'acte, Joan M. Pujals, conseller de Cultura de la Generalitat. Palau de Generalitat.
7 de la tarda.
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