
Manuel Llanas i un llibre
d'Eumo, premis de la Crítica

Serra d'Or 1999

L'obra Historia de la lingüística catala-
na 1775-1900. Repertori crític, de Pe-
re Mareet i Joan Sola, coeditada per
Eumo Editorial i la Universitar de
Girona, va rebre e! dia 24 e! Premi
Crítica Serra d'Or de Recerca 1999 ex
aequo amb l'obra Gaziel: vida, perio-
disme i literatura, de! professor Ma-
nuel Llanas, de la uv. L'obra de
Mareet iSola, en dos volums i de més
de 2.500 pagines, és un recull de tot
ripus de treballs impresos, amb in-
teres lingüístic d'alguna mena, pro-
duits per catalans o editats en territori
catalá entre 1775 i 1900. Elllibre de
Llanas, basat en la seva tesi doctora!'
és una profunda reflexió sobre Gazie!,
un deIs personatges clau de! periodis-
me de la primera meitat de segle.

El dia 17 se celebra la
Jornada de Portes Obertes

Un any més la Universitat de Vic ce-
lebra una Jornada de Portes Obertes
per a tothorn que vulgui coneixer la
Institució per dinrre, sera e! dissabte
dia 17 d' abril. La universitat estará
oberta des de les 10 de! matÍ fins a les
2 de la tarda i de les 4 fins a les 8 de!
vespre. Per tal d' aprofundir més en
qualsevol aspecte acadernic o organit-
zatiu hi haura dues sessions informa-
rives, a les 12 de! migdia i a les 6 de la
tarda, on es donaran detalls sobre les
titulacions que s'imparteixen, allorja-
ment, beques o serveis.
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(ommemoració del 70e aniversari de
Miquel Martí i Poi

Autoritats academiques, polítiques i del món de la cultura, reunides en I'homenatge al poeta de Roda de Ter

La Universirat de Vic i l'Institur Joan
Lluís Vives, que agrupa les universitats
dels paisos de parla catalana, van corn-
memorar e!s dies 17 i 18 de marc e!
70e aniversari de! poeta Miquel Martí
i Poi a Vic. La Universitat va organti-
zar e! Col-loqui «1948-1998. Cin-
quanta anys de poesia» en e! qual es va
analitzar l' obra, la vida i l'entorn social
i cultural de! poeta. LIJLV va promou-
re un homenatge molt ernotiu en e!
qual Rieard Torrents, rector de la U'V,
va llegir un encomi de! poeta i li va
lliurar una placa de l' artista Jordi Ca-
no i un diploma cornrnemorariu. En e!
decurs d' aquest homenatge l' actriu
Rosa Cadafalch va llegir poemes de
Martí i Poi amb acompanyament mu-
sical de Pep Poblet.

El Col-loqui va aplegar unes setanta
persones provinents de diferents punts
deIs parsos catalans i rarnbé de l' estran-
ger que van segir les diferents ponen-
cies i taules rodones. Es tractava de!
primer col-loqui acadernic que se cele-
brava sobre aquest autor tan rellevant
en la poesia catalana conternporania.
A I'hornenarge, ce!ebrat a l'edifici El
Sucre, hi van assitir 5 recrors d'univer-
sitat, Pedro Ruiz, de la Universitat de
Valencia, que aquest semestre és presi-
dent de I'IJLV, Fernando Romero, de
la Jaume 1 de Castelló, Caries Sola, de
la UAB, Miquel Gassiot, de la Ramon
Llull, i Rieard Torrents, de la Univer-
sitat de Vic. Altres destacades persona-
litats de la política i la cultura van fer
costat al poeta en e! seu 70e aniversari .
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Excelent cum laude per a la tesi
doctoral de losep Burgaya

Josep Burgaya, dega de la Facultar
de Ciencies Jurídiques i Econorni-
ques de la UV, va llegir e! dia 25 de
rnarc la seva tesi doctoral «La forma-
ció de! catalanisme conservador i e!s
mode!s "nacionals" coetanis. Premsa
catalanista i moviments naciorialis-
res contemporanis, 1868-1901»,
amb la qual va obtenir la qualificació
d'excellent cum laude. La tesi docto-
ral estava dirigida per Franeese Bo-
namusa (UAB) i e! tribunal que la
va avaluar estava format per Josep
Termes (UPF), president de! tribu-
nal, Jordi Casassas (UB), Jordi Fi-
guerola (UAB), Enrie Olivé (URV)
iJoan Serrallonga (UAB).
Josep Burgaya (1960, Les Masies de
Volrrega) és llicenciat en Geografia i
Historia i degá de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Econórniques
des de! curs 1997-98. La seva vincu-
lació amb l'Escola de Ciencies Em-
presarials de la UV, de la qual en va
ser tres anys cap d' estudis, es rernun-
ta als seus inicis.

Presentació de «Mitjans. Xarxa
d'educadors i cornunlcadors»

El dia 14 d' abril es presentara a la
Universirat de Vic «Mitjans. Xarxa
d'Educadors i Cornunicadors». Els
objectius principals d'aquest grup,
amb seu al Col-Iegi de Periodistes de
Catalunya a Barcelona, són, en pri-
mer 1I0c, posar de manifest ]'escassa
atenció que els mitjans de comunica-
ció, particularment la relevisió, dedi-
quen a la funció educativa que els
pertoca i, en segon 1I0c, la poca con-
sideració que l'educació en comuni-
cació té en el currículum. La presen-
ració de la Xarxa es fara a I'Aula
Magna de la UV i hi participaran di-
ferents membres d'aquest col-Iectiu i
el dega de la Facultar d'Educació de la
UV, Antoni Tort.

CAMPUS

Adéu a la mestra i pedagoga Merce Torrents

Meree Torrents

Merce Torrents, professora de la Fa-
cultar d'Educació de la UV, vinculada
al projecte universitari de Vic des dels
inicis, va morir de manera sobrada el
dia 15 de marc;:o Era una persona molt
coneguda i estimada dintre la cornuni-
tat universitaria, ja que per les seves
classes hi havien passat bona part dels

mes tres que exerceixen a Osona.
Torrents va néixer l'any 1928 a Fol-
gueroles, població on va ser enterrada.
Era rnestra i lIicenciada en Pedagogia i
Filosofia per la UB, i durant 28 anys
havia estat directora de l'Escola d'Edu-
cació Primaria Bellesguard, a Barcelo-
na. S'incorpora a l'Escola Universitaria
de Mestres Balmes el primer curs, el
1977 -78. Havia impartir les assignatu-
res de Pedagogia General, Organitza-
ció Escolar, Filosofia, Filosofia de l'E.
ducació i Dinamica de Grups. Va
coordinar el Taller de Psicopedagogia,
experiencia pionera inrerdisciplinária i
intergeneracional que abarca els anys
1981, 1982 i 1983. Va escriure contes
infanrils i lIibres de didáctica com
Aprendre a ensenyar a aprendre (1988),
Per a una escola sobre mínims (1991) i,
juntament amb al tres autors, Aporta-
cions a la formació deis educadors de les
llars d'injants (1993), aquests darrers
publicats per Eumo Editorial.

Merce Vidal presenta un llibre sobre la borsa

MereeVidal

Que signifiquen els índex borsaris?
Com triar un valor per invertir? Que és
la inversió col-lectiva? Aquestes són al-
gunes de les preguntes més freqüents
que es pot plantejar un ciutada davant
e! món de la borsa i que es contesten de
forma clara i concisa en e!lIibre que la

professora Merce Vidal ha elaborat
per encarrec de la Caixa de Manlleu.
Merce Vidal és cap del departament
de Cornptabilitat i Finances de la Fa-
cultat de Ciencies Jurídiques i Econo-
miques de la Universitat de Vic.
Amb aquest lIibre de butxaca l'autora

vol contribuir a resoldre alguns dubtes
elementals sobre la borsa. «De forma
clara i sense gaire palla he volgut pre-
sentar un producte que aclareixi con-
ceptes», comenta. És per aixó que l'ha
estructurat en sis capítols ternátics i un
glossari de termes borsaris que el fan
una eina útil per a un públic amplio
La presentació del lIibre va anar a car-
rec de Pablo Larraga, director de for-
mació del MEFF, i va estar presidida
per Pere Rifa, president de Caixa de
Manlleu, i Ramon Pinyol, vicerector
de la UV, el dia 16 de mar<;:.



CAMPUS

Conveni amb l'Hospltal General de Vic
L'Hospital General de Vic i la Univer-
sitat de Vic van signar el dia 26 de
marc un conveni marc de col-laboració
per tal de consolidar i augmentar els
vindes existents en totes aquelles qües-
tions d'interes comú que puguin con-
tribuir a una millor realització deis ob-
jectius propis d'arnbdues institucions.
Els temes concrets s'aniran puntualit-
zant en convenis específics de col-labo-
ració institucional. El conveni el van
signar Ricard Torrents, rector de la
UV, i Joaquim Comella, president del
Consorci Hospitalari de Vic.

Cal recordar que l'Hospital General de
Vic i la Universitat de Vic tenen, des
de fa anys, diversos ambits de con-
fluencia com és ara els facultatius del
Consorci Hospitalari que duen a terme
tasques d'ensenyament a la UV (parti-
cularment en disciplines relatives a
Ciencies de la Salut), o els estudiants
que fan les seves practiques al centre
hospitalari del Consorcio
Ourant l' acte de la signatura del con-
veni es van llegir algunes conferencies
d'interes per als professionals d'arnb-
dues institucions,

Premi de la Generalitat per a Caries Sans
Caries Sans, cap d'estudis de I'Escola
Politecnica Superior de la U'V, ha estat
premiat en el concurs «Emprenedors
99» que convoca el Comissionat per a
la Societat de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya, pel seu projecte
«Sistema de telecontrol GSM basat en
missatges curts». Es tracta d'un treball
d'innovació tecnológica sobre telefo-
nia mobil, amb dares possibilitats d' a-
plicació real.
El lliurament deis premis es va fer el
dia 16 de rnarc a Barcelona i el concurs
queda encara obert. Els treballs esco-

llirs en aquesta 1a. ronda poden optar
a una 2a. ronda amb premis més subs-
tanciosos i, posteriorment, a una 3a.
ronda amb un premi final de 1,5 mi-
lions de ptes. En aquest moments,
Caries Sans i el seu equip, I'eginyer
Pere Martí, també professor de la UV,
i l' economista Enric Comerón, estan
preparant el Pla que transformi la idea
de negoci en un pla de negoci intel-li-
gible que pugui ser discutir a nivell
professional i presentat a potencials in-
versors. El veredicte de la 2a. ronda es
coneixerá el 17 de maigo

Conveni amb l'lnstitut Superior
de Ciencies Religioses

O' acord amb el conveni marc signat el
febrer de 1997 entre la UV i el Bisbat
de Vic, aquestes dues institucions van
puntualitzar en un conveni específic
el reconeixement de credits de lliure
elecció d'algunes assignatures que irn-
parteixen ambdues institucions.
Per aquest mateix conveni, signat el
dia 23 entre Ramon Pinyol, vicerec-
tor de la UV, i Josep Castanyé, direc-
tor de l'Institut Superior de Ciencies
Religioses de Vic, les biblioteques de
la UV i del Seminari Diocesa estaran
obertes a tots els estudiants.

Novetats a l'Aula
d'Autoaprenentatge

Des de l'inici d'aquest segon quadri-
mestre ja funcionen els nous horaris
d'assessorament de I'Aula d'Autoa-
prenentatge, que es poden consultar a
la vitrina informativa d'accés a l'Aula
(edifici B, primera planta).
D'alrra banda, també han comencat
els nous grups de conversa, d'una ho-
ra setmanal, programats en catala,
francés, angles i alemany. Per tenir-ne
informació detallada, adreceu-vos als
assessors de I'Aula o bé escriviu a l'a-
dreca electrónica aula@uvic.es

Recull de premsa digital

L'Area de Comunicació de la Univer-

sitat de Vic ofereix cada di a, des de
principis del mes de marc, un recull
de premsa digital de notícies de la
Universitat, de temes universitaris, o
d' ensenyament en general. El recull
de premsa es pot consultar a Internet,
a la pagina de la Universitat de Vic, a
l' adreca uvic.es/ noticies.
Les notícies selecionades corres ponen
a la premsa comarcal diaria o setrna-
nal (El 9 Nou, La Marxa, Regió 7, el
Punt, etc.), als diaris d'informació ge-
neral que s'ediren a Barcelona i a de-
terminades publicacions especialitza-
des. Amb I'edició d'aquest recull de
premsa digital s'ha suprimit el recull
de premsa en paper i se n'ha dernocra-
titzat la consulta, ja que tant es pot fer
des de la mateixa universitat com des
de qualsevol punt del món.

Pla de Marqueting de la
Universitat de Vic

Ourant aquest mes de mar<;:s'han co-
menear a elaborar les bases del Pla de
Marquering de la UV, que es realitza
des del Servei d'Estudis i Empresa
(SEREM) per encarrec de l'Area de
Comunicació. Aquest pla servid per
determinar els punts forts i febles de
la Universitat de Vic, així com les
oporrunitats i amenaces del seu en-
torn (analisi OAFO). A partir deis re-
sultats obtinguts es plantejaran uns
objectius i unes línies estrategiques
d'actuació que perrnetin afrontar mi-
llor la davallada demográfica que pot
afectar la universitat durant els pro-
pers anys. Per tal de configurar el pla,
s'acudira a fonts dinforrnació tant
prirnaries com secundaries, entre les
quals destacaran enquestes als estu-
diants potencials (estudiants de COU
/FP/2n de Batxillerat), als estudiants
actuals, als seus pares, als exalumnes i
al personal de la mateixa Universitat,



Presentació de dos llibres sobre
Sant Pere de Casserres

La professora Imma Ollich, de la
Universitat de Barcelona, va ser l'en-
carregada de presentar Sant Pere de
Casserres. Historia i llegenda i Sant
Pere de Casserres. Pels camins de la his-
toria, de l'autora Teresa Soldevila,
editars conjuntament per Eumo Edi-
torial i el Consell Comarcal d'Osona.
El primer llibre fa un recorregut per la
historia del monestir i en recullles lle-
gendes més conegudes, i el segon des-
criu breument el conjunt arquitecto-
nic i l'entorn natural i presenta quatre
itineraris diferents per arribar al mo-
nestir. La presentació dels dos vo-
lums, celebrada el passat dia 25 de
marc, va estar presidida pel director
general del Patrimoni Cultural, Josep
Maria Huguet.

Universitat de Vic

• Dia 12. «Les possibilitats del turisme
d'interior i el paper de les instirucions
públiques», conferencia a cárrec de
Frederic Prieto, diputar president de
I'Área d'Esports i Turisme de la Dipu-
tació de Barcelona. Organitza el De-
partament de Turisme de la FCJE. Au-
la Magna. 12 del migdia.

• Dia 14. Presentació de I'Associació
d'Educadors i Comunicadors «Mir-
jans». Aula Magna de la UV. 6 de la
tarda.

• Dia 17. Jornada de portes obertes a la
UV. De les 10 a les 2 i de les 4 a les 8.
Sessions informatives a les 12 i a les 6.

• Dia 22. «Eduardo Mendoza i els seus
tra uctors», tau a ro ona ms e
col-loqui "La traducció, un pont cap a
la diversirat». Hi participaran Elisa-
beth Helms, Kary Kemeny, Znedek
Koutny i Francine Mendelaar. Mode-
rara Lluisa Cotoner. 2/4 d' 1 del mig-
dia. Sala d'Actes de la FCHTD.

CAMPUS

Novetats editorials d'Eumo

Literatura, patria i societat, de Pere
Anguera, és un nou títol de la col- lec-
ció Referencies publicada per Eumo.
Aquest volum aplega cinc estudis de-
dicats al' análisi, des d' una perspectiva
histórica, de l'obra de cinc escriptors
vuitcentistes: Antoni de Bofarull,
Josep Pin, Narcís Oller, .Angel Gui-
mera iJosep Aladern.

Medalles per a la UV en els
interuniversitaris de tennis taula

El dia 18 de marc es van celebrar a Vic
els campionats interuniversitaris de
tennis taula, organitzats per la UV. Hi
van prendre pan 82 persones provi-
nents de la Universitat de Vic, la Uni-
versitat de Barcelona, la Universitat
Autónoma de Barcelona, la Universi-

A G AE N D
«El concepte de política a finals de segle»

Organitza: Vivarium i CEMFORT amb

la col-Iaboracló de I a Fundació )aume Bofill

• Dia 13. «Per una política de Pau»,
conferencia a cárrec de Vicenc Fisas, ti-
tular de la Catedra UNESCO sobre
Pau i Drets Humans (UAB). Edifici F.
7 de la tarda.

• Dia 20. "Cap a una nova dimensió de
la política», conferencia a carrec del
Dr. Ignasi Boada, professor de Filoso-
fia i del Dr. Robert Tomas, professor
d'Econornia de la UAB. Edifici F. 7 de
la tarda.

• Dia 28. «Quina política per al futur?»,
taula rodona moderada per Raimon
Panikkar, sacerdot i filósof Aula Mag-
na. 7 de la tarda.

Mostra de material de l'Aula

• Del 19 al 23. Mostra de material per a
l'ensenyament del caralá per a adults i
de l' ensenyament del catalá per a es-
trangers. Organitza: Aula d'Autoapre-

••

tat Rovira i Virgili, la Universitat de
Girona, la Universitat de Lleida, la
Universitat Politecnica de Barcelona i
la Universitat Ramon Llull.
EIs estudiants de la UV van obtenir
tres medalles en aquests campionats,
dues de plata i una de bronze. Lluís
Mas, d'Empresarials, va guanyar la
medalla de plata en categoria indivi-
dual. El mateix Lluis Mas i Carles
Bové, també d'Empresarials, van
aconseguir iguament la de plata en
dobles masculins. Finalment Oriol
Capdevila, de Telecomunicacions, i
OIga Bosch, de Mestres, van guanyar
la medalla de branze en categoria
mixta.
D'altra banda, Vanessa Basora, d'Ad-
ministració i Oirecció d'Empreses, va
obtenir la medalla d'or en els campio-
nats de tennis celebrats a Lleida els
dies 4 i 5 de marc.

nentage de la UV. Lloc: Aula d'Autoa-
prenentatge.

Exposició sobre Humphrey Bogart

• «Hurnphrey Bogart, cent anys d'un
mire». Col-leccíó particular de Josep
M. Roma. L'organitza el Servei d'Au-
diovisuals de la UV. Lloc: vestíbul de
l'edifici B. Campus de Miramarges de
laUV.

Recordeu que podeu consultar
I'agenda actualitzada a I'adreca.

http://www.uvic.es/notícies
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ACTIVITATS DE SANT JORDI1999

Cinema

• Dia 19 d'abril. La messa e finita en versió original.
Aula B-8, a les 7 de la tarda.

• Dia 21 d'abril. Perceval Le Gallois en versió original
i subtitulada. Aula B-18, a les 7 de la tarda.

• Dia 21 d'abril. Che ora e? en versió original i
subtitulada. Aula B-8, a les 5 de la tarda.

Conferencies

• Dia 20 d'abril. Qui era i qui és A.S. Puixkin? acarree

de la Dra.Elena Vidal, professora de la UB. Aula D-6,

a les 7 de la tarda.

• Dia 20 d'abril. Women on the Cultural Frontera.
Bilingual writers as translators, a carrec de la Dra.
Pilar Godayol, professora de la UV. Aula B-14, a les

7 de la tarda.

• Dia 20 d'abril. Lire Astérix autrement, a cárrec de la
Dra. Claude-Brigitte Careenac. Aula B-8 a les 6 de la
tarda.

Activitats del Servei d'Estudiants

• Dia 21 d'abril. Cockney Rhyming Slang, acarree
d'Ángels Piñana, professora de la UV. Aula B-15, a
les 7 de la tarda.

• Dia 21 d'abril. Routinen und Rituale in der
Deutschen Kultur, a cárrec de la Dra. Luereeia
Keim, professora de la UV. Aula B-20, a les 7 de la
tarda.

Concurs

• Coneurs: Que saps de literatura europea? Coneurs

sobre literatura europea adrecat a tots els alumnes

de la Universitat de Vic. Es sortejaran tres lots de

llibres entre tots els eneertants. Del9 al 22 d'abril.

Exposicions

• The Writer's Eye. Aquesta exposició, sobre
eseriptors británics aetuals, esta cedida pel British
Council de Barcelona. Del 12 al30 d'abril. Vestíbul
de l'edifici B de la UV.

• HOlderlin: Filosofi poeta. l'exposició tindrá lloe al
Museu de l'Art de la Pell, del15 al 30 d'abril.

Informació i bases deis concursos al Servei d'Estudiants de la Universitat de Vic. Tel. 93 886 12 22, extensió 249. Edifici F.

1. Concurs literari de petits contes i poemes

Tema lliure. Extensió máxima: 4 folis (petits cantes) i 4
poemes (poesia).
Termini de presentació de les obres: 22 d'abril.

2. Concurs de fotografia

Temes: Modalitat 1. Espais del recinte de la UV.Modalitat
2. Retrat d'estudiants, professors, personal, etc, de la UV.
Termini de presentació: 22 d'abril.

3. Concurs de cómlcs per a la revista Laamoral

El cómic guanyador es publicara en la próxima edició de
la revista Laamoral.
Termini de presentació: 22 d'abril.

4. Concurs de portades per a la revista Laamoral

La guanyadora, sera la portada de la próxima edició de la
revista Laamoral.
Termini de presentació: 22 d'abril.

5. Concurs de botifarra

Inscripcions fins el 21 d'abril.
Preu per parelles: 1.300 ptes



CONCURS DE ~ESCOLA D'IDIOMES
SANT JORDI 99

QUE SAPS DE LITERATURA EUROPEA?

1. Digues el cognom de Iulieta, la protagonista de l'obra de Shakes-

peare Romeu i luliete.

2. Quin filósof francés del segle XVII va afirmar «le pense donc je

suis»?

3. Qui segueix el conill?

DAlice

D Gulliver

D David Copperfield

4. Quin autor alemany obté el Premi Nobel de literatura l'any 1972?

5. En quina obra Shakespeare s'enfronta a la calavera?

6. Quin autor va dir «Madame Bovary, c'est moi»?

7. Quin autor británlc va homenatjar Catalunya?

8. Quin instrument musical dóna títol a un llibre de l'autor alemany

Günter Grass?

9. Quina escriptora británica ha obtingut el «Premi Catalunya»

d'enguany?

10. Al voltant de quin personatge s'organitzen les intrigues policía-

ques de l'escriptor belga Georges Simenon?

11. Tot i que l'autor alemany Bertolt Brecht va néixer a Augsburg,

quan tenia 22 anys va viatjar per primera vegada a una ciutat

alemanya on, a més, es va instal-Iar, Quina és aquesta ciutat?

12. A través de quina sensació Marcel Proust retroba la felicitat de

la infantesa a A /a recherche du temps perdu?

D les notes d'un piano

Del gust d'una magdalena

D la visió del mar

13. Qui va guanyar el Premi Nobel de literatura l'any 1995?

14. En quina obra del dramaturg Iosep M. Benet i Jornet es basa la

pel·lícula del director Ventura Pons Amic/Amat, estrenada

aquest hivern?

15. Qui és l'autor de la novel-la en que es basa la pel-Iícula «El doc-

tor Jivago»?

16. Quin és l'autor i actor teatral italiá que va guanyar el Premi No-

bel de Literatura el 1997?

17. Quina és la guerra de Guerra i pau de Lev Tolstoi?

18. Quin és l'instrument de física que dóna el títol a una novel- la

d'Umberto Eco?

19. De quina escriptora catalana, morta el mes de juliol de l'any

passat, és la famosa divisa: «A l'atzar agraeixo tres dons: haver

nascut dona, de classe baixa i de nació oprimida. / I el térbol at-

zur de ser tres voltes rebel»?

20. Qui és l'autor(a) d' Estimada Marta?

L'Escola d'ldiornes de la Universitat de Vic sorteja tres lots de IIibres. Per aconseguir-ne un, nornés cal que responguis correctarnent el
qüestionari i facis arribar les respostes abans del dia 23 d'abril a la bústia de I'Aula d'Autoaprenentatge.

Nom i cognoms

Escola o Facultat

Telefon H •••••••••••••••••••••••• H ••••••

Amb la col·laboració d'Eumo Editorial i /'Institut Francés de Barcelona.


