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Eumo Editorial presenta elllibre de Sant Pere de Casserres

Eumo Editorial va presentar el dia 15
de desembre elllibre Sant Pere de Cas-
serres. Historia i llegenda, de Teresa
Soldevila. Es tracta de la primera
monografia completa sobre la historia
del monestir osonenc, restaurat re-
centrnenr, que ha estat editada per
Eumo amb la col-Iaboració del Con-
sell Comarcal d'Osona. La interven-
ció que va fer l' autora el dia de la pre-
sentació es va centrar en l' evolució
histórica de Sant Pere de Casserres i
en com se n'ha fet la restauració. Xa-
vier Sola, conseller de cultura del
Consell Comarcal d'Osona, també va
intervenir en l'acte per explicar l'in-
teres que la recuperació del monestir
té per a la comarca.

A l'esquerra,l'autora, Teresa Soldevila. A la dreta, portada delllibreSant Pere de Casserres. Historia i I/egenda.

Lliurament dels premis del
X Concurs intern de borsa

Lequip Mighty Speculation, format
per Josep Casas, dInformática, Ra-
mon Musach, d'Administració i Di-
recció d'Ernpreses, i Uuís Feu, d'Em-
presarials, va ser el guanyador del «X

Concurs intern de borsa» que organit-
za la Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques de la UV Enguany hi
han participar 53 equips i 190 alurn-
nes. En segon lloc es va dassificar
l'equip Fleming, format per Imma
Martínez, Montse Suhirats iEduard
Pérez, d'Empresarials, i en tercer lloc
I'equip Novena Generació, integrat
per Judith Guix i Diego Vigara, tarn-
bé d'Empresarials.

Carme Viladecans guanya el
Premi Ioan Aliberch

Carme Viladecans, professora de la
Facultat de Ciencies Jurídiques i
Eonórniques de la UV ha estat la
guanyadora de la 8a. edició del Premi
«joan Aliberch i Caralt», de recerca en
el camp de les ciencies socials i/o ern-
presarials. El primer premi dotat amb
500.000 ptes portava per títol «Anali-
si d'una empresa a partir dels estats de
fluxos financers». També s'ha conce-
dit un accessit de 200.000 ptes al pro-
fessor de la FCJE, Antoni Mora, pel
treball «El cide políric de l' economia
en la hisenda municipal: el cas dels
municipis de la província de Barcelo-
na». Opraven al premi 8 treballs.

Inauguració de l'escola
M. Antonia Pujol al Nepal

El dia 4 de febrer tindrá lloc a Kat-
mandu, al Nepal, la inauguració ofi-
cial de l'Escola de Formació de Mes-
tres «M. Antonia Canals», promogu-
da per l' exalumna de la UV, Vicky
Sherpa i en la qual co]. labora la Uni-
versitat de Vic. 1.'escola porta el nom
de la professora de la Facultat d'Edu-
cació M. Antónia Canals, que va ser
mestra de Vicky Sherpa quan estu-
diava a la UV Per tal de celebrar
aquesta inauguració s'ha organitzat
un viatge per a professors de la UV i
membres l'Associació Amics de Vicky
Sherpa. La sortida sera el dia 29 de
gener i la tornada el 6 de febrero
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Conveni amb el Centre de
Tecnologia d'Osona i el Ripollés

UV i CTOR (Centre de Tecnologia
d'Osona i el Ripolles), van signar el
dia 9 de desembre un conveni de
col-laboració amb la finalitat de con-
tribuir a elevar la capacitar tecnologi-
ca i competitiva de les empreses i els
professionals rnitjancant la incorpo-
ració de noves tecnologies i serveis
avancats de gestió empresarial. A tra-
vés d'aquest conveni, la UV s'integra
a l'associació CTOR com a nou soci
tecnologic i delega Josep Turet, di-
rector del SART, al Comité Executiu
del Centre.

Lliurament dels diplomes del
Curs d'Educació Especial

La Universitat de Vic i la Fundació
Universitaria del Bages van lliurar els
dies 14 i 15 de desembre els diplomes
als 69 esrudiants del «Curs d'Especia-
lització en Educació Especial», de
540 hores. El curs suposava la prime-
ra iniciativa conjunta de les dues enti-
tats universitaries i es va celebrar pa-
ral-Ielament a Vic i a Manresa. Havia
estat convocat per l' organització sin-
dical USOc. Aquest programa for-
matiu va ser seguit per Mestres en
actiu que treballen en centres privats-
concertats.

l'Aula d'Autoaprenentatge
amplia l'horari pels exárnens

L'Aula d'Autoaprenentatge de la Uni-
versitat de Vic, ubicada a la segona
planta de l' edifici B, amplia l'horari
habitual per tal de facilitar la prepa-
ració dels exarnens de llengua del pri-
mer quadrimestre. Aquesta ampliació
d'horari tindra lloc de l' 1 al 21 del
proper mes de febrer. L'horari de
l'Aula sera de 9 a 2 i de 3 a 9 de di-
lluns a dijous; els divendres l'horari es
rnantindra de 9 a 2 del migdia.

CAMPUS

Es defineixen 11 grups de recerca a la UV
La Universitat de Vic, a través del vice-
rectorat de Recerca i Relacions Interna-
cionals ha definir 11 grups de recerca so-
ta els tres temes generics d'Humanitats,
Educació i Ciencies Socials, Ciencia i
Tecnologia dels Alimen ts iMatemática.
En cadascun dels 11 grups, de caracte-
rístiques molt diverses, hi ha un investi-
gador principal i diferents membres que
impulsaran les corresponents línies de
recerca.

Entre altres hi ha els següents grups:
Editorials, traduccions i traductors en la
Catalunya Conternporania; Recerca
educativa; Món rural: evolució i factors
de canvi; Dona i escriptura a Catalunya;
Comunicació i traducció audiovisual;
Producció i clonatge d' enzims per al
processat d' aliments i la recuperació de
residus ramaders o Analisi de la super-
vivencia.

Iaume Solá

Homenatge al professor
d'lnfermeria laurne Sola

Jaume Sola, professor de l'Escola
Universitaria de Ciencies de la Salut,
recentrnent jubilat, va rebre un ho-
menatge de la Universitat de Vic el
dia 18 de desembre. Sola ha estat vin-
culat al projecte universitari de Vic
des del curs 1981-82 on irnpartia
classes als esrudiants d'Infermeria.
Jaume Sola (Sant Pere de Torelló,
1928) és llicenciat en Veterinaria per
la Universitat de Saragossa i en Medi-
cina per la Universitat de Barcelona.

Tesis Doctorals
lullta Oliveras

El dia 21 de desembre la professora de
l'Escola Politecnica Superior Julita
Oliveras va llegir la tesi doctoral «EIs
microorganismes filamentosos i els
protozous en la depuració d'aigües
del sector industrial carni» amb la
qual va obtenir la qualificació d' Ex-
cel-lent cum laude. La tesi la va llegir a
la Universitat Politecnica de Catalu-
nya i va tenir com a directors el Dr.
Rafael Mujeriego i el Dr. Humbert
Salvadó. Per tal de dur a terme l'estu-
di d' aquesta tesi s'ha fet el seguiment
de la planta depuradora de l'empresa
Casa Tarradellas des del febrer de
1995 fins al juliol de 1997.

Xus Ugarte

El dia 3 desembre Xus Ugarte, pro-
fessora d'Interpretació a la Facultat de
Ciencies Humanes, Traducció i Do-
cumentació de la UV, va llegir la tesi
doctoral «La traducció de paremies-
amb la qual va obtenir la qualificació
d' Excel-lent cum laude. La tesi la va
llegir a la Universitat Autónoma de
Barcelona i va tenir com a director el
Dr. Joaquim Sala-Sanahuja. La tesi
fa una analisi retórica i traductologica
de refranyers multilíngües i de les tra-
duccions de proverbis en obres litera-
ries com La Celestina. A més, formula
una serie de propostes i criteris de
translació parerniológica.
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El conseller Pere Macias visita la UV en el
primer aniversari de l'Eix Transversal

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Pere Ma-
cias, va visitar la Universitat de Vic el dia 11 de desembre per commemorar el
primer aniversari de I'Eix Transversal. Macias va fer un viatge alllarg del nou eix
viari amb aturades intermitents a diferents ciutats per les quals transcorre. A Vic
va visitar la Universitat i l' empresa de transports Victransa. En el parlament que
va fer al vestíbul de l' edifici F, el conseller va fer referencia a I'increment d' estu-
diants que s'ha produit a la UV de les comarques de I'Eix. A la fotografia, en pri-
mer terme i de dreta a esquerra, Jacint Codina, Ricard Torrents, Pere Macias i
Enric Castellnou.

Es convoca un premi per a
estudiants de Secundaria

La Universitat de Vic convoca uns
permis per a treballs de recerca d' es-
tudiants de Batxillerat de les comar-
ques d'Osona, el Ripolles, la Selva, el
Valles Oriental, la Garrotxa i el Bages
amb la finalitat de pramoure la incor-
poració dels estudiants de batxillerat
a la formació superior. El premi con-
sisteix en 100.000 ptes per a cadascu-
na de les modalitats que són: Arts,
Cientificotecnica, Humanitats, Cien-
cies Socials i Ciencies de la Salut. Les
obres que es presentin a concurs han
de ser fruit del treball de recerca indi-
vidual tutelada que els estudiants de
batxillerat LOGSE duen a terme com
a part del seu currículum. El termini
per a presentar els treballs és el 16
d' abril de 1999.

El dia 20 se celebra el
Memorial losep Pratdesaba

La Universitat de Vic celebra per se-
gon any consecutiu el «Memorial Jo-
sep Pratdesaba i Portabella», cone-
gut astronorn vigata que va viure
entre 1870 i 1967. Enguany el Me-
morial tindrá lloc el dia 20 de gener
amb un seguit d'actes que es troben
detallats en I'agenda d'aquest Cam-
pus. Pratdesaba, de formació auto di-
dacta, va construir un observatori a
casa seva rany 191 O que li va perme-
rre dur a terme una tasca científica
constant alllarg de més de cinquanta
anys.També es va interessar per la
Meteorologia i va impartir classes de
Física. A més del vessant cientlfic,
Pratdesaba va ser un impulsor decidir
de moltes activitats culturals de la
ciutat de Vic.

Presentació delllibre de la
professora Neus Carbonell

Neus Carbonell, professora de la Fa-
cultat de Ciencies Humanes, Traduc-
ció i Documentació de la Universitat
de Vic acaba de publicar a l'edirorial
Columna elllibre ALguna cosa més que
tu, premi Valldaura de novel-la breu
1998. La novel-la ens presenta un re-
trat audac i incisiu d'un entorn social
poderós i inquierant, amb interessos
encoberts a la Barcelona de fi de segle.
Neus Carbonell va néixer a Barcelo-
na el 1965. És llicenciada en Filologia
Catalana per la Universitat de Barce-
lona i Doctora en Literatura Compa-
rada per la Universitat d'Indiana
(EUA). És autora d'un estudi crític
sobre La placa del Diamant (Empú-
ries, 1994), editora, conjuntament
amb M. José Vega, d'un manual de li-
teratura comparada (Gredos, 1998) i
ha escrit nombrasos articles sobre te-
oria de la literatura, literatura compa-
rada i teoria de la traducció.

El SEREM presenta un estudi de
Santa Coloma de Cervelló

El dia 2 de desembre el Servei d'Estu-
dis i Empresa (SEREM) va fer la pre-
sentació de l' estudi «El cornerc i les
rendencies de creixement a Santa Co-
loma de Cervelló», un estudi elaborat
per Pep Comas, Simia Martí, Judit
Montal, Noemí Morral i Ramon
Roig. La necessitat de l'estudi sorgeix
de la dinámica actual del municipi: la
construcció de més de 1.000 habitar-
ges nous que fara incrementar la po-
blació en un 84% en els propers 10
anys. L'estudi analitza la situació i
l' estructura actual del teixit comercial
d'aquest municipi i la seva potenciali-
tat de desenvolupament davant de
l'augment imminent de població i de
superficie comercial. Finalment pro-
posa estrategies que perrnetin poten-
ciar el comer<;:existent i planificar les
necessitats futures del cornerc local.



Pla Mediambiental per a la UV

La UV, d'acord amb la filosofia que
marquen els seus Estatuts, posa en
funcionament el Pla Mediambiental
que té com a finalitat que tota l'activi-
tat universitaria es desenvolupi en un
marc mediambiental sostenible i que
els estudiants rebin una formació me-
diambiental específica. El pla ha estat
redactat i coordinat pel professor Se-
hastía Riera, cap d' esrudis de la Fa-
cultat d'Educació i compta amb una
comissió gestora de la qual formen
part, a part del propi Riera, Enric Vi-
lalta i Xavier Serra. En aquests mo-
ments ja s'han endegat algunes inicia-
tives com la recollida selectiva de les
deixalles del campus, l'ús racional de
l' energia a la UV i l' analisi dels con-
tinguts mediambientals de les assig-
natures d' alguns ensenyaments que
s'hi imparteixen.

Universitat de Vic

Memorial Iosep Pratdesaba

• Dia 20. «Projecte CosmoParc
Observatori Astronórnic i Centre
d'História Natural del Mont-
seo>, conferencia a cárrec de
Xavier Palau, expresident de
l'Agrupació Astronórnica de Bar-
celona (ASTER) i Secretari de la
Fundació Jaume Oró.
A continuació, recital poetic a
cárrec de Montserrat Viver i
Pratdesaba. Llegirá, entre altres,
el poema Amor i ciencia, de jo-
sep rat esa a que va guanyar
un premi I'any 1911 en els Jocs
Florals d'Olot. Caries Mas de
Xaxars fará I'acompanyament
musical.
Aula Magna de la Universitat de
Vic. 1/4 de 8 del vespre.
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Nou títol de «Textos Pedagógics»

Aquest mes de gener ha sortit un nou
rítol de «Textos Pedagogics», una de
les col-Íeccions més ernblematiques
d'Eumo Editorial. El llibre L'educació
activa, del pedagog i psicoleg Josep
Mallart, ofereix una clara visió de la
nova educació que va desplegar-se a
tot el món durant el primer ten;: de se-
gle. Ledició del llibre ha anat a cura
del professor Joan Mallart, de la UB,
que també n'ha escrit el proleg, i ha
estat rradun pels professors de la UV
Manuel Llanas i Ramon Pinyol.
D'altra banda, dins la col-lecció «Len-
torn» s'ha publicat elllibre Sant Quir-
ze de Besora. De 1714 a L'actualitat, de
1'historiador Joan Serrallonga, que
s'ocupa de la historia més recent
d'aquest poble osonenc. El dia 20 de
desembre se'n va fer la presentació a
1'Ajuntament de Sant Quirze.

A G E N o A

Teatre Atlántlda

Teatre

• Día 10.Master Class, de Terren-
ce McNally. Núria Espert inter-
preta Maria Callas. 19 h.

• Día 17. Executor 14, d'Adel Ha-
kim. Direcció: Ramon Vila. 19
h.
• Día 28. Dr. Soler. Final de curso
Textos de Francesc Orteu iJosep
M. Perea. Direcció: Josep M. Pe-
rea. 22 h.

• Día 31. L 'Héroe, de San tia o Ru-
siñol. Direcció: Ferran Madico.
19 h.

Festival

• Día 24. «Ajuda a Sornoto» amb
la col-Iaboració de diferents
grups i entitats de la ciutat.

Eumo ha participat al Festival de
la Infancia i la Joventut de Vic

Un taller on els nens van poder dibui-
xar, retallar i inventar histories a partir
dels personatges d' en Pau i la Laia cre-
ats per Adelina Palacín, Assumpta
Verdaguer i Pilarín Bayés. Aquesta
va ser la proposta d'Eumo Editorial
per a la darrera edició del Festival de la
Infancia i la Joventut de Vic, que va
tenir lloc al recinte firal del Sucre en-
tre el 24 de desembre i el3 de gener.
D'altra banda, el 28 de desembre, la
Biblioteca Joan Triadú de Vic va ser
escenari de la presentació dels tres
darrers títols de «Les Aventures d'en
Pau i la Laia»: Els capgrossos es queden
sense aigua, El pop gegant i Ens deixen
una mona a casa. Merce Escardó, bi-
bliotecaria i escriptora, va Ier-ne la
presentació davant el públic que es va
aplegar a la sala infantil.

Cine Club Vic

• Día 12. La Anguila, de Shoei
Imamura (Japó, 1997).22 h.

.Dia 26. Carácter, de Mike Van
Diem (Holanda, 1997). 22h.

Filmoteca

.Dia 19. Nou Cinema A1emany.
La Ley del mas fuerte, de R. W.
Fassbinder (A1emanya, 1974).
22h.
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