
Turisme, també per al curs 1998-99

La Comissió de Planificació de! Con-
sell Interuniversitari de Catalunya,
reunida e! 30 d' abril, va informar fa-
vorablement sobre la impartició de la
diplomatura de Turisme a la Universi-
tar de Vic. A part d'aquesta titulació,
e! curs 1998-99 s'irnplanten estudis
de Fisioterapia, Terapia Ocupacional
iBiblioteconomia i Documentació.
La diplomatura de Turisme es podrá
cursar dins e! mateix campus univer-
sitari, a diferencia de totes les altres
Escoles de Turisme. La nova diploma-
tura té com a tret rellevant l' especial
ernfasi que es donara a les rnateries re-
lacio nades amb la Gestió d'Empreses
Turístiques. La UV es planteja amb
aquesta diplomatura impulsar una de
les acrivitats cada com més rellevants
a Osona, e! turisme, i col-laborar amb
els Organismes i Instirucions irnpli-
cats per tal de convertir-lo en un deis
puntals econornics.

Un conseller de la Duma visita la UV

Valeri N. Spektor, president de l'A.
cadernia Internacional d'Estudis so-
bre Defensa Nacional a Rússia i Con-
seller-Expert de la Duma (Parlament
rus) en temes de Ceopolítica, va visi-
tar la Universitat de Vic e! dia 14 de
maig, convidat pel vicerectorat de Re-
cerca Re!acions Institucionals.
Spektor es va desplacar a Barce!ona
per participar en unes jornades sobre
seguretat i defensa, en les quals també
hi prenia part e! vicerector de la UV,
RamonCoy.

Primer aniversari de la Universitat de Vic
El president del Parlarnent va descobrir una placa cornmernorativa

[can Reventós lIegeix el parlament commemoratiu del primer aniversari de la UV.

El 21 de maig és un dia de ce!ebracions
a la Universirat de Vic. Ara fa un any,
en aquesta data, e! Parlament de Cata-
lunya va aprovar la L1ei de Reconeixe-
rnent de la Universitat de Vic amb e!
vot unamime de tots els diputats assis-
tents a la cambra. Per commemorar
aquesta jornada, e! president de! Parla-
ment de Catalunya, Joan Reventós, va
ser a Vic aquest 21 de maig per deseo-
brir una placa a l'edifici F, un acte al
qual va assitir una amplia representa-
ció política.
Joan Albaigés, Comissionat per a
Universitats í Recerca, Jacint Codina,
alcalde de Vic, i Ricard Torrents, rec-
tor de la UV, juntament amb Reven-

tós, van presidir l'acte que es va com-
pletar amb una visita a la planta pilot
d'indústries carnies, inaugurada re-
centment.
Reventós va recordar, en e! seu parla-
ment, «1'esclat d' alegria» que es va ge-
nerar a la cambra en e! moment d'a-
provar la Llei, «un fet poc freqüent en
la vida parlamentaria», cosa que li va
fer veure que «es creía profundament
en e! projecte», va comentar referint-se
a la cornunitat universitaria de Vic.
Albaigés, per la seva banda, va apuntar
que «la voluntat de! Parlament, en
aque!l 21 de maig de 1997, esta do-
nant, a hores d'ara, uns magnífics
fruits».
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Intercanvi de professors
dins el marc del DEGI

Santi Ponce i Joan Bou, professors
de la Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques de la UV, han parti-
cipat enguany en un intercanvi de
professors dins e! marc de! programa
DEGI (Diploma Europeu de Gestió
Internacional). Santi Ponce ha estat a
la Universitat de Valenciennes on ha
impartir la materia "Historia de la in-
dustrialització a Espanya. Un estudi
cornparatiu», i Joan Bou a la Univer-
sirat de Minho per impartir la materia
«Irnplicacions econorniques de la in-
tegració d'Espanya i Portugal a la
Unió Económica Europea».
D' altra banda, tres professors de dife-
rents universitats europees, Francisco
Carballo (Universitat de Minho),
Tom Robinson (Universitat de Lu-
ton) i Kees de Koe (Universitat de
Rotterdam) han estat a la UV per im-
partir classes, dins e! mateix context
d'aquest intercanvi.

Alumnes del Goldsmiths College,
d'intercanvi a la UV

De! 4 al 15 de maig, dotze estudiants i
tres tutors de! Goldsmiths College de
Londres van ser a la Universitat de
Vic. Es tracta de la segona part d'un
intercanvi que duen a terme cada any
les dues escoles que imparteixen estu-
dis de formació de mestres. EIs estu-
diants anglesos tenen l' oportunitat de
coneixer la realitat educativa de la co-
marca d'Osona amb visites a diferents
centres i amb practiques a escoles de
primaria. El grup de 12 estudiants va
realitzar les practiques en diferenrs es-
coles de Granollers, Cerdanyola,
Manlleu, Vic, Torelló, Sant Bartomeu
de! Grau, Calldetenes, Santa Eulália
de Riuprimer i Tona. També van se-
guir les conferencies organitzades per
la UV sobre diferents temes relacio-
nats amb l'educació, especialment a
Catalunya.

CAMPUS

Lliurament de diplomes als Mestres

Els estudiants Cristian Martín i Sónia Puntas van parlar en nom deIs diplomats de Mestres en presencia de Ramon Pinyol,
Ricard Torrents, Antoni Tort i Sebastá Riera (d'esquerra a dreta a la taula).

La Facultat d'Educació de la Universitat
de Vic va celebrar e! dia 27 de maig l' ac-
te de lliurament de diplomes de Mes-
tre/a de la promoció 1995-98, al qual
van assistir més de 500 persones entre
diplomats, professors, familiars i amics,
al teatre Atlantida de Vic. La Facultat de
Traducció i Interpretació, l'any passat,
va ser la precursora en aquest tipus d' ac-
tivitats i enguany ho fara e! dia 5 de juny
al' edifici de El Sucre.

Ricard Torrents, rector de la UV, Ra-
mon Pinyol, vicerector, Antoni Tort,
dega de la Facultat d'Educació i Sebas-
tia Riera, cap d' estudis, van ser e!s en-
carregats de donar els diplornes als es-
tudianrs que enguany finalitzen la
diplomatura de Mestre en les quatre
especialitats: Infantil, Primaria, Espe-
cial i Llengua Estrangera. A l' acabar e!
lliurament de diplornes es va servir un
aperitiu per a tothorn.

La UV s'obre a centres de Secundaria

El divendres dia 8 de maig va tenir lloc
a la Universitat de Vic una trobada amb
professors d' ensenyament secundari de
centres de les comarques d'Osona, de!
Ripolles, de! Valles Oriental, de la Gar-
rotxa i de! Bages, que van ser rebuts pel
rector de la universitat, Ricard Tor-
rents. Seguidament van mantenir un
col-loqui obert amb la Secretaria Gene-
ral, Montserrat Vilalta, i els responsa-
bles de l'Area de Comunicació.
El debat es va centrar en la millora de
la comunicació entre universitat i en-
senyament secundari i, en especial, en

la forma més adient de fer arribar als
alumnes l' oferta de carreres que tenen
a la seva disposició a la Universitat de
Vic. La trobada va acabar amb un di-
nar i una visita a les instal-lacions de!
campus de Miramarges de la UV
L'endema, Jornada de Portes Obertes,
centenars de persones van voler conei-
xer les instal.lacions i e! funcionament
de la universitat. EIs visitants destaca-
ven sobretot e! fet que les aules de la
UV no són aquells grans espais atapeús
de cadires i on des de les darreres files
gairebé no es pot veure la pissarra.



CAMPUS

Nova Planta Pilot d'lndústries Cárnles

La Planta Pilot es va inaugurar el dia 6 de maigo

La Planta Pilot d'Indústries Cárnies,
inaugurada el dia 6 de maig, permet
que els alumnes de Ciencia i Tecnolo-
gia dels Aliments i Enginyeria Tecni-
ca Agrícola de la Universirat de Vic fa-
briquin els seus propis embotits. No
es tracta d'embotits per a la venda o
comercialització sinó que són produc-
te de les practiques de les assignatures
dels alumnes. La Planta Pilot tarnbé
esta a disposició dels empresaris que la
necessitin per a qualsevol investigació.
La Planta Pilot esta termostatitzada a
12° cencígrads, disposa d'una cambra

frigorífica, d'una picadora, d'una cut-
ter, d'una ernbotidora, d'una amassa-
dora, d'una caldera de cocció, d'un in-
jectar de salmorra i d'una envasadora
al buit. Amb aquests aparells es poden
fabricar tata mena de productes car-
nis, crus com la botifarra, o cuits com
el pernil dele, els patés o la catalana.
En aquesta Planta s'hi celebra en
aquests moments el «Curs basic d'ela-
boració de productes carnis», de 25
hores. En un futur, la UV disposara de
dues plantes més, una del fred i una
altra de la ller.

Uiurament dels diplomes del DEGI

El dia 29 de maig es van lliurar a Bie-
lefeld els diplornes dels estudiants del
DEGI (Diploma Europeu de Gestió
Internacional) del curs 1996-97 entre
els quals n'hi havia 15 de la Universi-
tat de Vic. A ['acte hi van ser presents
Ricard Torrents, rector de la UV, i
M. Antónia Pujol, responsable de
Relacions Institucionals, A partir del
curs vinent la xarxa d'universitats del
DEGI s'arnplia amb un nou centre, la
Universitat de Winrertür, de Suissa.
D'aquesta manera, els estudiants po-
dran escollir entre 9 universitats de 6
parsos diferents.

Raimon Casals, premi al millor
expedient de Telecomunicacions

El Col-legi Oficial d'Enginyers Tec-
nics de Telecomunicacions de Madrid
atorga, cada any, un premi al millor
expedient acadernic de tors els centres
de l'estat on s'irnparteix aquesta En-
ginyeria Técnica. Enguany, l'estu-
diant premiat de la UV és Raimon
Casals i Bartés, per les notes que va
aconseguir el curs 1996/97. L entrega
d'aquest premi que consta d'un diplo-
ma acreditatiu i d'una dotació econo-
mica de 60.000 pessetes, es va fer el
dia 20 de maig a la UV

Albert Cano, Anton Granero i jacint Codina, alcalde de Vic, amb el Trofeu Laus de Comunicació Municipal.

Premi Laus per a Eumo Gratic

Albert Cano i Anton Granero, dis-
senyadors d'Eumo Gdfic, taller gra-
fic de la Universitat de Vic, han estar
guardonats amb el trofeu Laus 98 en
l'apartat de Comunicació Municipal,
pel cartell que van fer amb rnotiu de
['exposició "A bruir secret», que es va
celebrar a Vic els mesos de juny i ju-
liol de 1997. LAjuntament de Vic ha
estat igualment guardonat, com a
client que va fer l'encarrec d'aquest
cartel]. Ellliurament de premis es va
fer el dia 26 en el decurs d'un sopar a
Barcelona.



L'Aula de teatre va presentar
l'obra Software

L'Aula de Teatre Experimental de la
Universitat de Vic (ATEUV) va pre-
sentar l' obra Software, de Pere Sa-
grista, sota la direcció de Dolors Ru-
siñol i interpretada per 10 actrius,
totes alumnes de la uv. L'estrena va
tenir lloc el dia 26 a la Fundació La
Caixa de Vic i esta previst que es re-
presenti novament dintre la Mostra
de Teatre Universitari del Grec'98.
Software és una reflexió de les dones
sobre els homes, una reflexió ácida i
irónica. Consta de 10 historietes que
no tenen relació entre elles. Les deu
actrius que prenen pan en el mun-
tatge són Merce Estrada, Catalina
Florit, Arantxa Aguirre, Guiomar
Manrique, Sandra Sabaté, Oiga
Martí, Eva Mendoza, Vanessa Vía-
del, Eva Soler i Ester Boldú. L'aju-
dant de direcció és Miquel Ángel
Torrico.

Universitat de Vic
• Dia 4. Prescntació del número 12 de

la revista Estudis d'Hisrorin Agr,lrin.
que edita Eumo Editorial. Taula ro-
dona sobre el pairalisme, tema
daqucsr número arnb els col-labora-
dors de la publicació. Sala de Juntes.
Edifici del Rectorat. 12 del migdia.

Aula Universitaria per a la
Gent Gran d'Osona

• Dia 3. «Manipulació genetica», con-
ferencia a cárrec del Dr. Ramon No-

ués, biólc i rofessor de la UAB.
Auditori Mariá Vila dAbadal. Edifici
del Sucre. 6 de la tarda.

• Dia 10. «El procés de canvi a la mo-
neda única. Euro», conferencia a cár-
rcc de Tomas Morera, subdirccror de
la Caixa de Manlleu. Audirori Mariá

CAMPUS

Suports parla sobre problemes
de comportament

A finals del mes de maig va sortir el se-
gon número de la revista d'educació
especial Supo rts. Aquesta vegada el
monografic esta dedicat a problemes
de componament i conductes desa-

fiadores i inclou col-laboracions de di-
versos especialistes en la materia.
Aquesta revista és una iniciativa de la
Facultat d'Educació de la UV i es dis-
tribueix per subscripció.

loan Perucho s'afegeix a la
col-lecclé «Escolis»

[oan Perucho o la mirada darrere del
mirall és un volum que recull les in-
tervencions del Simposi que va tenir
lloc a la Universitat de Barcelona el
1992, dedicat a aquesta gran figura de
les lletres catalanes. Andrés Tra-
piello, Fernando Valls, Daniel Gi-
ralt-Miracle, Antoni Vilanova, Julia

A G E N D A
Vila dAbndal. Edifici del Sucre. 6 de
la tarda.

• Dies 11, 12 i 13. Sortida cultural de
fi de curso La ruta deis cátars, Careas-
sona i T olosa.

• Dia 17. Clausura de curs amb la
presencia d'auroritats civils i acade-
miques. Conferencia-audició sobre la
música de ]ohannes Brahms a cárrec
de ]oan Vives, professor d'História
de la Música i divulgador musical.

Teatre Atlántlda
Cine-Club Vic. 22h.

• Dia 2. «Midnighr Dancers», MeI
Chionglo (Filipines. 1996)

• Dia 9. «Fotografiando hadas». Nick
Willing (Gran Bretanya, 1997)

.•.

Guillamon i Rosa Cabré, curadora
d'aquest volum, parlen sobre Peru-
eho i la seva obra, «un univers narra-
tiu cornplex, imaginatiu i generós»,
com destaca Cabré. La col-lecció «Es-
colis», editada per Eumo Editorial, és
una iniciativa del Depanament de
Filologia Catalana de la Universitat de
Barcelona.

La guia dldáctlca completa el
projecte Llengua i Comunicació

Llengua i Comunicació 3/4. Guia di-
dactica/Projecte curricular completa el
projecte editorial d'Eumo per a treba-
llar la llengua i la literatura catalanes
al segon cicle de l'ensenyament secun-
dari.
EIs autors del projecte, basat en un
enfocament comunicatiu i en el tre-

ball a partir de textos literaris, són els
professors de la UV Franeese Co-
dina, Eusebi Coro mina, Assumpta
Fargas iJosep Fornols.

• Dia 16. «Normal Life». ]ohn Mc-
Naughton (EUA, 1997).

Biblioteca Ioan Triadú
Música

• Dia 7. «Concerr pedagógic-o». Or-
questra de Cambra de Vic. Obres de
Sibelius, Toldrá, Hindernith ... 12 h.

• Dia 13. Orquestra de Carnbra de Vic.
Obres de Grieg, Sibelius, Toldra.¿
22 h.
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Universitat d'Estlu
UNIVERSITAT DE VIC

Curs d'Análisi Borsária Introducció a l'ordenament jurídic catalá i espanyol
COORDINADORES: Merce Vidal i Jesús Viñas.
DATES: del6 al iz, de julio!.
HORARI: tarda variable.
CREDITS: 3.
PREU: 28.000 ptes.

COORDINADORS: Pilar Godayol. Núria Altés i Manuel Romero.
DATES: del 29 de juny al 3 de juliol.
HORARI: de 16 a 20.30 h.
CREDITS: 2.

PREU: 18.000 ptes.

Reenginyeria i «Benchrnarklng», Instruments
empresarials pel context de la Globalització

Perspectives de canvi en la producció mundial
d'aliments i estat alimentari del Tercer Món

COORDINADOR: Fernando Jaén.
DATES: del 6 at rz de [uliol.
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 3.
PREU: 28.000 ptes.

COORDINADOR: Josep M. Serrat.
DATES: del 6 al 10 de julio!.
HORARI: de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h.
CREDITS: 3.
PREU: 27.000 ptes.

Les Ciencies Socials, avui (VI): L'Extrem Oriento
Tradició mll-lenárla, economia del segle XXI

Les coalicions polítiques a Espanya, 1977-1998

COORDINADOR: Maties Ramisa.
DATES: del 29 de juny al 10 de juliol.
HORARI: de 16 a 19 h.
CREDITS: 3.
PREU: 23.000 ptes.

COORDINADOR: Iosep M. Reniu.
DATES: del 6 al 10 de julio!.
HORARI: de 9 a 13 h.
CREDITS: 2.

PREU: 20.000 ptes.

Música i ordinadors

La unificació monetaria d'Europa COORDINADORA: Anna Pérez
DATES: del 6 al 8 de juliol.
HORARI: de 10 a 14 h. i de 15.30 a 18 h.
CREDITS: 2.

PREU: 18.000 ptes.

COORDINADOR: Enric Casulleras.
DATES: del6 al17 de julio!.
HORARI: de 18.30 a 20.30 h.
CREDITS: 2.

PREU: 18.000 ptes. Paraules de l'antiga saviesa (elllatí com a factor
de competencia cultural i lingüística)

Turisme, qualitat i márquetlng
COORDINADORA: Anna Pérez.
DATES: del6 al rr de juliol (dies alterns).
HORARI: de 9 a 14 h.
CREDITS: 3.
PREU: 28.000 ptes.

COORDINADOS: Ramon Sargata!.
DATES: del 29 de juny al 10 de juliol.
HORARI: de 17 a 20 h.
CREDITS: 3.
PREU: 27.000 ptes.

Practica de salaris i cotitzacions
Arqueologia experimental. Materies i técnlques de
construcció des de la Protohistoria fins al Món
MedievalCOORDINADORA: Fina Dornénech.

DATES: del 8 al iz de julio l.
HORARI: de 18,30 a 20.30 h.
CREDITS: 2.

PREU: 18.000 ptes.

Futurs i opcions sobre productes agroalimentaris i
productes financers

COORDINADORA: Imma Ollich.
DATES: del 13 al iz de [uliol,
HORARI: de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h.
CREDITS: 3.
PREU: 23.000 ptes.

Iniciació a l'anállsl del film
COORDINADOR: Vladimir Zaiats.
DATES: del 29 de juny al 10 de julio!.
HORARI: de 17,30 a 20.30 h.
CREDITS: 3.
PREU: 28.000 ptes.

COORDINADOR: Miquel Pérez.
DATES: del 6 al 10 de [uliol.
HORARI: de 9.30 a 14 h.
CREDITS: 2.

PREU: 18.000 ptes.



Literatura i models culturals
COORDINADORA: M. Teresa Julio.
DATES: del 29 de juny al 8 de juliol.
HORARI: de 9,30 a 14 h.
CREDITS: 3.
PREU: 25.000 ptes.

Introducció a la correcció i a l'edició de textos
COORDINADOR: Eusebi Coromina.
DATES: del 29 de juny alto de juliol.
HORARI: de 9.30 a 14 h.
CREDITS: 4.
PREU: 29.000 ptes.

QUAM'98. ClariaudiEmcies. Taller articulat entorn
de les arts visuals i el so
COORDINADORES: Rosa Pera, Pia Mazuela i Maite Palomo.
DATES: del6 al19 de juliol.
HORARI: de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h.
CREDITS: 6.
PREU: 85.000 ptes.

X Curs d'estiu de llengua catalana per a estrangers
COORDINADORA: Teresa Puntí.
DATES: del 29 de juny a 1'11de juliol.
HORARI: de 8,30 a 13,30 h. i de 16 a 18 h.
PREU: 30.000 ptes.

Adolescencia i salut mental
COORDINADORA: Pilar Turón.
DATES: del 29 de juny al 8 de juliol.
HORARI: de 9 a 13.30 h.
CREDITS: 3.
PREU: 28.000 ptes.

Estres: estrategies d'afrontament
COORDINADORES: Teresa Lleopart i Pilar Soler.
DATES: del 7 al 10 de juliol.
HORARI: de 9.30 a 14 h. i de 15 a 18,30 h.
CREDITS: 3.
PREU: 27.000 ptes.

Segon curs de cardiologia per a metges d'Atenció
Primaria
COORDINADORS: losep Sadurní i Pilar Soler.
DATES: 2 i 3 de juliol.
HORARI: de 9 a 14 h. i de 15 a 20 h.
CREDITS: 2.

PREU: 20.000 ptes.

Curs práctic d'actualització en Atenció Primaria
COORDINADORS: Jordi Espinas, lordi Oliva, Albert Planes i Pilar Soler.
DATES: del6 al 10 de juliol.
HORARI: de 16 a 20 h.
CREDITS: 2.

PREU: 20.000 ptes.

Sistemes de classificació de malalts en geriatria
COORDINADORS: Miquel Vilardell, Xavier Gómez, Iordi Roca i Pilar Soler.
DATES: 2 i 3 de juliol.
HORARI: de 9 a 14 h. i de 15 a 20 h.
CREDITS: 2.

PREU: 20.000 ptes.

Gestió de serveis d'atenció primaria de
professionals sanitaris
COORDINADORS: Albert Ledesma i Pilar Soler.
DATES: 9 i 10 de juliol.
HORARI: de 9 a 14 h. i de 15 a 20 h.
CREDITS: 2.

PREU: 20.000 ptes.

Construccions no-residencials en el medi rural
COORDINADOR: Jacint Raurell.
DATES: del 6 al iz, de juliol.
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 2.

PREU: 20.000 ptes.

Congelació dels aliments
(Com congelar els aliments per tal que no perdin les seves
propietats nutritives ni la seva aparencat)

COORDINADOR: Alberto Rouco.
DATES: del 6 al15 de juliol.
HORARI: de 16 a 20 h.
CREDITS: 3.
PREU: 27.000 ptes.

Energies renovables: possibilitat o realitat?
COORDINADORS: Francesc Castellana i Ferran Badia.
DATES: del 29 de juny al 8 de juliol.
HORARI: de 9 a 13,30 h.
CREDITS: 3.
PREU: 28.000 ptes.

Predicció de Series Temporals: un enfocament
práctlc
COORDINADOR: Jordi Solé.
DATES: del 29 de juny al8 de juliol.
HORARI: de 9 a 13,30 h.
CREDITS: 3.
PREU: 27.000 ptes.

Coeducació, escola i família
COORDINADOR: Xavier Rambla.
DATES: del 6 al 10 de juliol.
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 1,5.
PREU: 15.000 ptes.

Els rellotges de sol a la Plana de Vic
COORDINADORS: Sebastiá Riera.
DATES: del 29 de juny alto de juliol.
HORARI: de io a 13 h.
CREDITS: 3.
PREU: 27.000 ptes.

Explorant les estrelles
COORDINADORS: Enric Garcia i lean Vancells
DATES: del 29 de juny al 10 de juliol.
HORARI: de 18 a 21 h.
CREDITS: 3.
PREU: 24.000 ptes.

Matrícula: Del z al23 de juny. Secretaria de la UV.Edifici F.el de la Sagrada Família, 7. Tel. 93 886 12 22. De 10 a 13h. i de 16 a 18h.
Informació: Secretaria de la Universitat d'Estiu. Teléfon 93 886 12 22 (ext. 204). e-mail: uev@uvic.fub.es. http://www.uvic.fub.es

Entitats ccl-taboraderes. Ajuntament de Vic, Caixa de Manlleu. Caixa de Manresa i Fundació Caixa de Sabadell.


