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Eumo, l'editorial de la Universitat de Vic, celebra el 20e aniversari

Els membres de l'equip actual d'Eumo Editorial acompanyats de Ricard Torrents, rector de la UV i president del Consell d'Adminisrració de l'ediroria].

Eumo, l'editorial de la Universitat de
Vic, commemora enguany el 20e ani-
versari amb un seguit d'actes. Aquesta
tardor destaca una exposició sobre la
historia del llibre relacionada amb els
estudis superiors a Vic, la convocatoria
de dos premis i una festa al Casino.

Eumo Editorial i la UV tenen un ori-
gen i una historia comuns. El 1979,
l'Escola Universitaria de Mestres «Bal-
mes», creada dos anys abans, va co-
menc;:ar a editar llibres en catalá per a la
formació de mes tres i escolars. Aquesta
vinculació entre estudis superiors i edi-

ció de llibres s'ha mantingut en tot
momento Actualmenr, Eumo Editorial
té un cataleg d'uns 900 tírols publi-
cats, que inclouen llibres escolars, rna-
nuals universitaris i llibres d' assaig.
EUMO són les sigles de I'Escola Uni-
versitaria de Mestres d'Osona.

Exposició sobre l'edició a Vic
«Llibres i estudis superiors a Vic: una
historia de 1.000 anys» és el títol de
l'exposició que organitza Eumo per
celebrar el 20e aniversario L'exposició,

en paraules del seu director, el biblio-
fil Modest Reixach, «intenta mostrar
a grans trets la historia de l' edició de
llibres a Vic tor subratllant la seva vin-
culació, ja des del segle X, amb els es-
tudis superiors».
Qui visiti l'exposició podrá veure
prop d'un centenar i mig de llibres i

documents de totes les epoques im-
presos a Vic. Hi haurá també una sala
dedicada a la maquinaria i a l'utillatge
d'impremta. La inauguració es fará el
dia 30 de setembre en presencia de re-
presentants de les diverses entitats que
hi han col- laborar. Es podrá visitar al
Museu de l'Arr de la Pell des del dia 24
de setembre fins al dia 24 d' octubre.
Paral-Íelament, altres entitats de Vic
han organitzat acrivitats cornplernen-
caries a l' exposició.

Dos nous premis

Aquest mes Eumo Editorial fara pú-
bliques les bases dels dos premis que
ha convocar amb motiu dels 20 anys.
El Premi de Didáctica vol promoure
la innovació en aquest ambir i distin-
gira la millor realització d'una unitat
didáctica.
El Premi de Narratives O pretén dis-
tingir l' originalitat de la proposta
conceptual i gráfica per a un nou títol
d'aquesta col-lecció. Eumo publicara
l'obra guanyadora per Sant jordi,

Universitat de Vic Carrer Sagrada Família, 7. Tel 93 886 12 22. Fax. 88 106 . htt: www.uvic.es



L'equip de la UV es va classificar
en cínqué Uoc a la final de Borsa

L'equip de la Universitat de Vic, for-
mat pels estudiants Josep Casas,
d'Inforrnatica de Gestió, Lluís Feu,
de Ciencies Empresarials, i Ramon
Musachs, d'Administració i Direcció
d'Empreses, es va classificar en cin-
quena posició en la gran final del XIII
Premio Universidad Bolsa que orga-
nitzaven el diari Expansión i la Ban-
que Nationale de Paris. El primer lloc
va ser per a la Universidad de Canta-
bria que va obtenir unes plusválues de
40.000 ptes i el segon per al Real Co-
legio Universitario Escorial-M.Cristi-
nao La resta d' equips van tenir per-
dues per la qual cosa només va
aconseguir premi en metál-lic el pri-
mer classificar. El rnerir de l'equip de
la UV és haver passat a la gran final
després d'una primera fase en que van
participar 133 equips de tot l'Estat
espanyol. En aquesta primera volta, la
UV es va classificar en primer lloc.

losep Burgaya va visitar tres
universitats Sudamericanes

josep Burgaya, dega de la Facultar de
Ciencies Jurídiques i Econórniques
de la Universitat de Vic, va visitar el
passat mes d' agost tres universitats
sudamericanes, pertanyents a la xarxa
Ortudes, amb la finalitat d'oferir as-
sessorament sobre temes de gestió
universitaria, concretament per als
estudis de Turisme, i impartir algunes
conferencies. Burgaya va ser a la Uni-
versidad de Unijuí, al Brasil, a la Uni-
versidad Nacional de Misiones, a
1'Argentina i a la Universidad de Co-
lumbia, al Paraguay. Aquestes tres
universitats més la de Vic, Girona i
Múrcia formen la xarxa Ortudes que
té com a objectiu l'intercanvi de co-
neixements, professors i alumnes. El
proper curs la Universitat de Vic ja
participara activament en aquest in-
rercanvi.
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Tot a punt per a iniciar el primer curs
a l'Escola M. Antónla Canals al Nepal

El passat mes d'agost es van inciar les proves d'accés per als joves que aquest curs
estudiaran a 1'Escola M. Antónia Canals al Nepal, promoguda per l' exalumna de
la UV Viky Sherpa. Per aquest motiu, un grup de Mestres i Psicopedagogs s'ha
desplacat a Katmandú on ja hi ha a punt tot el projecte pedagogic per a impartir,
per primera vegada en aquest país, la carrera de Magisteri en les especialirats d'In-
fantil i Primaria. A la fotografia, totes les persones que col-laboren en la posada
en funcionament d' aquesta Escola el dia de la presentació a Barcelona.

El SEREM fará un estudi sobre els costos i
subvencions de les escoles privades catalanes

El Servei d'Estudis i Empresa (SEREM)
ha guanyat el concurs de 1'Associació
Escolar Catalana (AEC) per al projecte
«Les divergencies entre el cost i les sub-
vencions públiques a l' escola privada
catalana». La proposta va ser escollida
d'entre tres més, procedents d'ESADE,
d'IESE i de la UAB.
El Rector de la Universitat de Vic i el
President de 1'AEC signaran el conveni
de col-Iaboració aquest mes de setern-
bre i el projecte sera realitzat conjunta-
ment per l'equip tecnic del SEREM
(Josep Comas, Toni Mora, Judit
Montal i Noemí Morral) i el professor
Jesús Viñas.
Lesrudi pretén analitzar alguns punts
c1au de l' actual articulació entre l' en-
senyament escolar públic i el privat
concertat, per tal de coneixer-ne la rea-
litat actual i així disposar d' eines d' ana-

lisi que contribueixin a millorar-ne la
situació. L'objectiu principal de 1'estudi
són els veritables costos de funciona-
ment per alumne que tenen les escoles
públiques i privades, així com la sub-
venció unitaria que tenen les segones.
Tot el projecte va encaminat a demos-
trar que l' escola privada pot presentar
nivells d' eficiencia importants sense
que aixó vagi en detriment de la quali-
tat pedagogica. També pretén observar
com l'actual sistema de subvenció man-
té un tracte desigual de l' escola privada
respecte de la pública i es presenta com
un sistema de financament millorable.
L'estudi, dones, generara tot un seguit
d'arguments que permetran defensar
noves propostes de financament i una
major llibertat d' acció per al sector pri-
vat de 1'educació catalana que no en li-
rniti les potencialitats.
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Nou equip de deganat a la Facultat de Cléncies Jurídiques i Economiques
El curs 1999-2000 s'inicia amb can-
vis a la Facultat de Ciencies Jurídi-
ques i Econórniques, concretament
en l' equip de deganat. La nova com-
posició és la següent: Josep Burgaya,
dega; Josep Comas, vicedega i direc-
tor del SEREM; Anna Sabata, cap
d' estudis. Hi haura també dos caps
d'estudis adjunts amb funcions espe-
cífiques que seran M. Antónia Pujo!'
responsable de Relacions Interna-
cionals, i Lluís Ferrer, responsable de
Practiques i Inserció Professional.
La Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econorniques ofereix aquest curs tres
titulacions, Ciencies Empresarials,
Administració i Direcció d'Empreses,
i Turisme, i també diversos cursos de
postgrau, master i un programa de
doctorat. D' esquerra a dreta, Lluís Ferrer, M. Anrouia Pujol, Josep Burgaya, Anna Sabata iJosep Comas.

Convenis

Gremi d'Hosteleria d'Osona

El rector de la Universitat de Vic, Ri-
card Torrents, i el president del Gremi
d'Hosteleria d'Osona, Joan Naudó,
van signar el dia 7 de juliol un conveni
marc per establir col-Iaboracions en
camps com la formació académica, els
estudis i la investigació, la promoció
d' activitats turístiques i la utilizació de
serveis comuns. A partir d'aquest con-
veni, el Gremi ha encarregat al SEREM
un «Pla de Desenvolupament de la Res-
tauració i 1'Hospedatge a Osona» i un
«Observatori de l'Allotjament a la Co-
marca d'Osona».

Consorci de Sau-Collsacabra

La Universitat de Vic i el Consorci de
Sau-Collsacabra va signar el dia 6 de
juliol un conveni marc per tal d' establir
les bases de col-laboració per a les prac-
tiques d' estudiants, i la consultoria,
l' assessorament i la promoció d' activi-
tats conduents a la potenciació del sec-

tor turístic. Van signar el conveni Ri-
card Torrents, rector de la UV, i Jau-
me Orra, president del Consorci de
Sau-Collsacabra. Daquest conveni marc
n'ha sortit un conveni específic per a la
«Creació d'un cataleg de productes tu-
rístics de la Vall de Sau-Collsacabra». El
Consorci encarrega a la UV l' elaboració
de 10 paquets turístics dirigits a dife-
rents grups d' edat (escolars, gent gran,
tipus familiar, empreses, juvenils i fami-
liar combinar) que contemplen rutes
per la natura, rutes culturals, esports
d' aventura, allotjamenr, etc.

Consorci Alba-Ter

El Consorci Alba-Ter i la Universitat de
Vic van signar el dia 13 de juliol un
conveni per tal d' establir un marc de
col-laboració en els aspectes d'investi-
gació i suport a la planificació de la
Conca del Ter. El conveni el van signar
Ricard Torrents i Ramon Sitja, presi-
dent del Consorcio D' aquest conveni
marc n'ha sortit un conveni específic

que té com a objectiu la realització
d'un Pla Estrategic Alba-Ter que anira
a carrec, básicarnent, de tecnics del
SART i del SEREM, ambdós serveis de
la uv. La direcció del Pla l' assumiran
Josep Turet, director del SART i Josep
Comas, director del SEREM.

Assessors Turístics Internacionals

El dia 15 de juliol, la UV i Assessors
Turístics Internacionals van signar un
conveni amb la finalitat de col- laborar
en aspectes de la formació académica,
la investigació, la promoció d' acrivitats
culturals i docents i la utilització de ser-
veis comuns entre les dues entitats. El
conveni va ser signat per Ricard To-
rrents iJosep Cerveró president d'As-
sessors. De fet, UV i Assessors Turístics
Internacionals han col-laborar ante-
riorment tant en l'activitat docent com
en l' organtizació de jornades dirigides
al sector, com ara «Limpacte de l'Euro
en el sector rurístic», celebrada el passat
mes d' abril.
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Adéu a Iaume Sola, professor de
l'Escola Universitaria de Ciencies de la Salut

Jaume Sola, metge, veterinari i pro-
fessor de l'Escola Universitaria de
Ciencies de la Salut va morir el passat
mes d' agost als 71 anys. Es tractava
d'una persona molt vinculada a l'acti-
vitat universitaria de Vic i als estudis
superiors relacionats amb la branca
sanitaria en la qual impartía classes
des del curs 1981-82.
Jaume Sola i Catalá (Sant Pere de
Torelló, 1928) era llicenciat en Ve-
terinaria per la Universitat de Sara-
gossa i en Medicina per la Universitat
de Barcelona.
El curs passat, en el moment de la seva
jubilació, va rebre la insígnia d'or de
la UV en reconeixement a la seva tra-
jectória académica, i pel desembre se
li va fer un acte d'homenatge a la rna-
teixa universitat.

Universitat de Vic

• Dia 16. Prcsentació dclllibre OrígelJs
del sinrlicalisme catnl«, de Genís Bar-
nosell a cárrec del professor J osep
Fontana. Acre organitzat per Eumo
Editorial i la Fundació Cipriano Gar-
cía-Arxiu Historie de la CONC. Arxiu
Historie de la Ciutat (carrer Santa L1Í1-
cia, 1, Barcelona). A les 7h. de la tarda.

Projecte Vicki Sherpa al Nepal

Sherpa al Nepal». Llotja del Blat. C. de
la Ciutat , 1, Vic. Horari: de dilluns a
diurnenge de 18:30 a 20:30. Inaugura-
ció dia 3, a les 7h. de la tarda .

• Dia 16. Conferencia" L'educació és la
millor eina que es pot oferir per millo-
rar la qualitar de vida» a cárrec de la
pedagoga i professora de la UV, M.

jaume Sola iCatalá

A G E N o A

Antonia Canals i membres de I'Equip
Assessor del projecte Escola de Mestres
al Nepal. A continuació, concert a cár-
rec dels alumnes de l'Escola de Música.
Sala de la Columna de l'Ajunrarnent
de Vic, a les 7h. de la tarda.

20 anys d'Eumo Editorial

• Del 24 de setembre al 24 doctubre.
Exposició «Llibres i estudis superiors a
Vic: una historia de 1.000 anys», diri-
gida per Modest Reixach. Museu de
I'Ar l P 11 Vi. In r ié
dia 30 de setembre a les 7h. de la tarda.

Cine Club
Teatre Atlantida. 10 del vespre

• Dia 7. "Finales de agosto, principios
de septiembre», Fi» d'aollt, débllt sep-

..•

Finalitza l'estada del professor
Venuti a Vic

El professor italoamericá, Lawrence
Venuti, de la Temple Universiry of
Philadephia, va finalitzar el passat
mes de juliol una estada de tres mesos
a la Facultat de Traducció i Interpre-
tació de la Universitat de Vic, becat
per la Fundació Fulbright. Aquest
curs 1999-2000 esta previst que un
altre professor arnerica, Douglas Ro-
binson, de la Univeristy of Mississip-
pi, imparteixi classes a Vic becat per la
mateixa fundació.
Venuti és considerat un dels princi-
pals reorics de la traducció a nivell
mundial i té un reconegut prestigi als
EUA on fa de crític literari a The New
York Times. La relació amb la UV és
estreta; hi ha col-laborat com a acade-
mic i com a participant en congressos
i jornades.

-'
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tembre, d'Olivier Assayas. Franca,
1998.

• Dia 14. «La sombra de una duda»,
ShlldolV o/ a Doubt d'Alfred Hitch-
cock. EUA: 1943.

• Dia 21. "Cuentos de otoño», Conte
d'automne, d'Erich Rohmer. Franca,

1998.
• Dia 28. 20 anys d'Eurno Editorial.

Ciencia i Ficció. «Solaris» dAndrei
Tarkowski. URSS. 1972 .
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