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Primer aniversari de l'Eix Transversal

Congrés sobre América Llatina
Els dies 3 i 4 de desembre tindra lloc a
la Universitat de Vic e! III Congrés de
la CEALC (Centre d'Estudis d'Arnerica Llatina de Catalunya) amb diferents temes d'interes com e! Desenvolupament Huma i e!s Drets Humans
a l'Arnerica Llatina o e! Medi Arnbient i e! Desenvolupament
Regional
al Brasil. En l' organització de! Congrés hi participen Jordi de Cambra i
Joan Bou, titular de la Catedra
UNESCO
i cap de! projecte, respectivament. El rector Ricard Torrents,
pronunciara la conferencia inaugural
de! Congrés i Jacint Torrents, professor de la Facultar d'Educació, coordinara un taller.

El cor de la UV enregistra
un disc compacte
La coral de la UV va enregistrar, e! dia
7 de novembre, un disc compacte
amb al tres corals d'universitars catalanes. Lenregistrament
es va fer a la
Cape!la de l'Esperanca de Barce!ona a
iniciativa de! Conse!l Inreruniversitari de Catalunya. La coral de la UV va
néixer e! curs 1997-98 de la má de!
professor Jaume Ayats i actualment
compta amb una vintena d'estudiants. El cor de la UV va ser dirigit
per Jaume Ayats i Sebastiá Bardolet, rambé professor de la Universitat.
Van interpretar 4 peces breus relacionades amb Joaquim Maideu, professor de Música de la Facultar d'Educació que va morir e! desembre de
1996.

Universitat

de Vic

Carrer

Els estudiants de la Universitat de Vic que són usuaris habituals de l'Eix Transversal es van reunir per tal de fer una fotografia commemorativa de! primer aniversari d' aquesta xarxa viaria, que rindra lloc e! 12 de desembre. Aquest curs la
Universitat de Vic té 17 professors i prop de 500 esrudiants de les comarques de
l'Eix, des de Girona fins a Lleida. El rector de la UV, Ricard Torrents, els va
acompanyar en aquesta fotografia on es poden veure, a l'esquerra alguns estudiants de ponent i a la dreta, alguns de llevant.

Continua el Cide Aranguren

hit de la Setmana de la Ciencia

Aquest mes de desembre continuen
les conferencies de! Cide Aranguren
dedicat aquest any a «Societat civil i
transformació de l'Estat al llindar de!
segle XXl» amb 4 ponents de renom:
Joan Subirats, Joaquim Bisbal, José-Juan Toharia i Antonio Elorza.
El cide l'organitzen conjuntament
la
UAB i la UV amb la col-laboració de
la Fundació Caixa de Sabadell, l'Ajuntament de Vic i e! Col-Iegi d'Advocats de Vic.

Un any més la Setmana de la Ciencia
a la Universitat de Vic s'ha dos amb
un rotund exir de participació. Conferencies, exposicions i practiques per
a estudiants de Secundaria han protagonitzat aquesta Setmana que ha tingut lloc de! 13 al 20 de novembre. Les
practiques als laboratoris d'Electronica i sobretot a la planta pilot d'Indústries Carnies han estat molr sol-licitades fins al punt que uns 300 estudiants
hi han realitzat alguna sessió.
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Ricard Torrents va participar
en dos Congresos
Ricard Torrents, rector de la UV, va
participar com a ponent en el II Debat Universitari organitzat per la Xarxa d'Universitars Institut ]oan Lluís
Vives. El Debar, celebrat a la UAB va
tenir lloc els dies 26 i 27 de novembre
i portava per nom «Les relacions universi tat i societat. La responsabli rat
social de la universitat i el futur d'una
universitat crítica». Torrents va llegir
la ponencia «El futur de la funció crítica de la universitat».
D'altra banda, els dies 28, 29 i 30
d'octubre, el rector de la UV va participar a Cardiff en la «5a trobada de
rectors i presidents d'universitats dels
4 motors d'Europa». Ricard Torrents
va llegir les conclusions del Congrés
que va tenir com a temes de debat la
cultura empresarial, la formació continuada i el financamcnr de les universitars,
Dos estudiants d'ADE es
Uicencien a Luton
David Poudevila i Santi Aliguer, llicenciats en Administració i Direcció
d'Empreses per la UV es van graduar
en Business Adrninistration a la Universitat de Luron, a Anglaterra. EIs
dos estudiants va recollir la titulació
en una cerirnonia de graduació que va
tenir lloc el dia 14 de novembre a la
ciutat anglesa.

losep M. Reniu parla a Viena
sobre coalicions polítiques
Josep M. Reniu, professor de la Facultat de Ciencies ]urídiques i Economiques de la UV, participa del 16 al
20 de desembre en una conferencia
europea d' estudiosos de les coalicions
polítiques a Europa. La conferencia
se celebra a Viena i esta organitza per
ECPR (European Consortium
for
Political Research) amb seu a Essex.

Inauguració de les lntal-Iacions d'Eumo Gráflc

Ricard Torrents i Vicen~ Villatoro en l'acte d'inauguració.

El director general de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya, Vicen¡¡: Villatoro va ser I'encarregat
d'inaugurar
les noves instal-lacions
d'Eurnográfic, estudi de disseny de la
Universitat de Vic, el dia 10 de novernbre. En aquesta mateixa visita, Villatoro, que va venir a última hora en subsritució del conseller Joan M. Pujals, va
inaugurar el Museu Balmes, gestionat
per l'Ajuntament de Vic i ubicat dins el

Palau Bojons, seu de la Facultat de
Ciencies Humanes, Traducció i Documentació de la UV.
Eumo Cráfic, dirigit per Anton Granero, va estrenar fa uns mesos els nous espais del carrer Perot Rocaguinarda, un
local de 390 m2 distribuits en dues
plantes que s'han adaptat a les necessitats professionals del taller de disseny.
El nou local és a tocar del campus de la
Torre dels Frares.

Irene Rigau va parlar sobre la
demanda universitaria

Actes per commemorar els
50 anys de Drets Humans

La secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya, Irene Rigau, va
analitzar a Vic la demanda universitaria a Catalunya en els darrers anys, en
una conferencia adrecada a directors i
professors de centres de Secundaria i
professors d'universirar.
La trobada
va tenir lloc el dia 25 de novembre.
En el mateix acte, Montserrat Vilalta, secretaria general de la UV, va
aportar dades referents a la comarca
d'Osona on s'indicava que, aquest
curs, la Universitat de Vic ha estat la
més sol. licitada pels estudiants osonenes, seguida de la Universitar Autonoma de Barcelona.

La Facultar d'Educació
organitza
aquest mes de desembre diferents actes per commemorar els 50 anys de la
Declaració Universal dels Drets Humans, amb la intenció de diíondre'n
el coneixement
entre la cornunitat
universitaria. La majoria d' activitats
tindran lloc el dia 10 de desembre i
consistirán
en un joc, dues conferencies, la projecció d'una pel-Iícula, un
debat i la inauguració d'una exposició, totes aquestes activitats es detallen a I'Agenda d'aquest Campus. El
dia 16 de desembre es fara la presentació de la campanya «Deute extern
/deute etern».
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Conveni entre UV i ImpeVic

Cures gerontológiques amb la
canadenca Sylvie Lauzon

La UV i l'Instirut Municipal de Promoció i Economia de Vic (ImpeVic)
van signar, e! dia 24 de novembre, un
conveni marc de col-laboració
per tal
d'irnpulsar accions conjuntes de manera regular. El conveni va ser signat
per Miquel S. Pi, president d'IrnpeVic, i Ricard Torrents, rector de la
UV, Per tal de fer un seguiment de les
accions dutes a terme es crea una comissió mixta formada per sis persones. Per part d'ImpeVic han estat designats Miquel S. Pi, Montserrat
Aliberch i Xavier Mercadal i per
part de la UV, Ramon Pinyol, Josep
Burgaya iJosep Comas.

Inauguració a Biblioteconomia

Sylvie

Lauzon

La Facultar de Ciencies Humanes,
Traducció i Documentació
va inaugurar oficialment la diplomatura de
Biblioteconomia
i Documentació
e!
dia 20 de novembre amb una conferencia a cárrec de Carme Mayol,
presidenta de! Col-Iegi Oficial de Bibliotecaris-Documetalistes
de Catalunya. Mayol va parlar als estudiants i
professors de «La docencia de biblioteconomia i documentació:
passat,
present i futur desitjable».

Sylvie Lauzon, doctora en Ciencies
Inferrneres i professora de la Universitat de Montreal al Canadá va ser a la
UV per impartir un curs sobre «Cures
gerontologiques» que va ser seguir per
més de 60 persones. El curs estava organitzat per I'Escola Universitaria de
Ciencies de la Salut. Lauzon és autora
de llibres de referencia en e! camp de
la geriatria com La personne éigéeet ses
besoins i Alzheimer. Comprendre pour
mieux aider.

Visita d'una escola francesa
a la Politécnica

Convocatoria del Premi «loan
Aliberch i Caralt»

Un grup de 36 alumnes i 4 professors
de les Escoles Nacionals d'Indústria
Lletera de Franca (ENIL) de Mamirolle i Poligny, van visitar e! dia 24 de
novembre la UV dins e! programa
Youthstarr d'intercanvis dins l'árnbit
agroalimentari.
El grup va ser rebur
pe! vicerecror
Ramon Coy e! qual,
juntarnent amb les professores Anna
Dalmau i Ángels Galan, van guiar
un recorregut per la UV que va finalitzar a la Planta Pilot d'Indústries
Carnies on es va poder fer un tast dels
productes e!aborats.

La Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques de la Universitat de Vic
convoca la 8a edició de! Premi «[oan
Aliberch i Caralo per a projectes
avancats de recerca en e! camp de les
ciencies socials i/o empresarials. La
novetat més destacada d'aquesta edició és l'increment
de la dotació
económica que passa de les 500.000 a
les 700.000 ptes. El termini de presentació deIs treballs és e! 30 de novembre de 1998 i e! lliurament de!
Premi tindra lloc e! 15 de desembre a
la Uv.

Manuel Llanas publica un
estudi sobre Gaziel
Manuel Llanas, professor de la Facultat de Ciencies Humanes, Traducció i
Documentació
de la Universitat de
Vic acaba de publicar e!llibre Gaziel:
vida, periodisme i literatura. Aquesta
obra suposa e! primer estudi biografic
i literari sobre aquest personatge i esta
basada en la tesi doctoral de! professor
Llanas. Elllibre ha estat editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
L'estudi tracta de fer comprendre
aquest personatge tant des de la seva
trajectoria
professional -va ser molts
anys director de La Vanguardia-, com
des de la seva etapa d'escriptor de llibres de viatges i mernories, L'autor
de! llibre, Manuel Llanas (Avinyó,
1952) és coautor de manuals de llengua i literatura catalanes per a Secundaria i ha editat i prologat diversos llib res.

Enric Casulleras, guardonat per
dos relats a favor de la tolerancia
Dues obres d'Enric Casulleras, professor de la Facultat de Ciencies Jurídiques i Económiques de la UV, van
ser premiades en e! «Concurs de Narrativa Breu a favor de la Tolerancia»,
concurs literari contra e! racisme, la
xenofobia i l'antisemitisrne, que organitza e! Taller d' escriptura de Barce!ona amb la col-Íaboració
de I'Ajuntament de Vilanova
i la Ge!trú.
Casulleras havia estat guardonat anteriorment amb e! «Prerni Recull de
Retrat Literari 1996» amb un perfil
de Francois Miterrand.
El professor de la UV va obtenir e! segon premi pel conte Sheila i una menció d'honor pe! conte Karem i Elena.
Ellliurament deIs premis va tenir lloc
e! dia 7 de novembre. Les dues obres
guanyadores i les cinc que van rebre
mencions d'honor seran publicades
en un llibre que editara I'Ajuntament
de Vilanova i la Ge!trú.
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lacín, Assumpta Verdaguer i Pilarín
Bayés: ELpop gegant, Ens deixen una
mona a casa i ELs capgrossos es queden
sense aigua.

Novetats d'Eumo
per a tots eLs gustos
Les noverats editorials d'Eumo per
aquest Nadal són ben diverses i per a
tot ripus de lectors. Sant Pere de Casserres. Historia i llegenda, de Teresa
Soldevila, és un nou títol de la
col-lecció «l'Entorn», d'interes per a
tot aquell qui vulgui aprofundir en la
historia- del monestir de Casserres.
Amb Poders i reLacions clientelars a La
CataLunya del.s Austria, el professor de
la UB Josep M. Torras i Ribé fa un
replantejament
historiografic de la
biografia de Pere Franquesa, «privado» i home de confianca del duc de
Lerma.
I per als més joves, Eumo ha publicat
tres noves aventures d' en Pau i la Laia,
els personatges creats per Adelina Pa-

Eumo, aL projecte

Carlota Torrents, codirectora d'Eumo, fou convidada pel Pen Club eatala a participar aquest novembre a la
Internarional Mosaic Conference, organitzada pel professor Ned Thomas
de la Universitat de Gal·les. La conferencia -celebrada a Aberystwyth,
dins el marc del projecte Mercator de
difusió de la llengua i la literatura
gal.leses- volia ser un espai d'intercanvi d'idees, entre diversos paísos i
gestors culturals, a l' entorn de les literatures minoritaries o minoritzades.

• Dia 2. «Novela i teatro», conferencia a cárrec de Javier Torneo, escriptor. Sala d'Actes de la Faculrat de Ciencies H urnanes,
Traducció i Documentació.
I del migdia.
• Dia 9. «Practica docent i avaluació»,
conferencia a cárrec de Andy Hargeaves, socioleg de I'Educació i caredrátic a la Universitat d'Ontario,
Canadá. Sala d'Actes
de la Facultat de Ciencies Humanes, Traducció i Documentació.
6 de la tarda.
• Dia 11. «La gestió del turisme en espais
protegits», conferencia a dure de Jordi
Garcia Perir, director del Parc Natural
Cadí-Moixeró.
Aula Magna de la UV.
12h. del migdia.

50 anys de drets humans
• Dia 10. Joc «EIs drets humans al món».
Diferents espais de la Facultat d'Educació. 10 del matí.

Drets

Humans»,

Internacional

conferencia

El dia 25 de novembre es va presentar
al Centre de Lectura de Reus la novel-la de Rosa Pages i Mariona Quadrada Un enigma a Lacuina. En va fer
la presentació Francesc Murgadas,
col-Iaborador habitual del programa
«La solució» de Catalunya Radio. El
dia 27 de novernbre, 1'escriptor Josep
M. Fonalleras va presentar, al Saló
delllibre infantil i juvenil de Girona,
els tres darrers contes de «Les Aventures d' en Pau i la Laia»

E N D A

• Dia lO. «50S Racisme i e1s Drets Humans», conferencia a cárrec de John Casy,
de 50S Racisme.
Aula Magna. 2/4 de 5 de la tarda.
• Dia lO. Cine Fórum: «Mississipi Massala», de Mira Nair.
Sala d' Actes de la Caixa de Manlleu de Vic
(Rbla. Hospital, 11).

Cide Aranguren
Aula Magna. 7h. de la tarda
• Dia 3. "El retorn de la societat civil: cornparació del teixit social de les diferents comunitats
autonomes»,
conferencia a cárrec de Joan Subirats, caredraric de Ciencia
Política de la UAB.

• Dia 16. Presentació
de la campanya:
«Deute extern/Deute
etern», a cárrec
d'Arcadi Oliveres, professor de la UAB.

• Dia 10. «Mercars i noves formes de creació del drer privar», conferencia a cárrec
de Joaquim
Bisbal, caredrátic
de dret
Mercantil a la UB.

111Congrés de la CEAlC
(Centre d'Estudis d'Amérlca
L1atina de Catalunya)

• Dia 16. «Balanc i perspectives de I'Adrninistració de Justícia a Espanya i Europa»,
conferencia a cárrec de Jose-Juan T oharia,
catedráric de Sociologia de la UAM.

• Dia 3. Acre d'inauguració.
10 del matí.
Taller I (matí): «Veus dAmerica». Coordinadora, Emma Martinell, de la UB. Taller 2 (tarda): «Medí Ambient i desenvolupament al Brasil». Coordinador,
Eduardo
Nunes, de la Universidade do Estado da
Bahia, Brasil. Aula D-12.

• Dia 18. «L'Esrat com a forma política moderna de govern: present i futur», conferencia a cárrec d'Anronio
Elorza, eatedraric de Pensament Políric a la UCM.

..

i e1s

a cárrec

d'Eumo

a Reus i Girona

Universitat de Vic

10. «Arnnistia

Presentacions

Mercator de GaL·Les

A G

• Dia

La comissió catalana la formaven els
escriptors Francesc Parcerisas i Jaume Subirana, els professors Anna
Aguilar-Mata,
Oriol Izquierdo
Carlota Torrents.

de

Joan Asturgó, d'Amnistia Internacional.
Aula Magna. 12 del migdia.
• Dia ,10. Exposició «50 anys deis Drets
Humans»,
Aula Polivalent. Edifici F. UV.

• Dia 4. Taller 3 (matí). «Desenvolupament
humá a l'Arnerica l.larina». Coordinador,
Joan Bou, de la UV. Aula B-4. Taller 4
(tarda): «Drets humans a l'America Llatina», Coordinador,
Jacint Torrents, de la
UV. Aula F-6. Acre final de clausura. Aula
F-6. 7h. de la tarda.
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