
La matrícula de la UV es manté
dintre de les previsions

La matrícula deIs estudis de primer i
de segon cicle ha experimentat una
perita davallada -de 3.954 estudiants
e! curs passat a 3.854 aquest curs-
que s'ha de distribuir entre e!s diver-
sos centres rret de l'Escola Universita-
ria de Ciencies de la Salut que encara
ha augmentat, globalment, e! nombre
d' estudiants marriculats. La Facultar
d'Educació es manté gracies a la in-
corporació de l'especialitat d'Educa-
ció Física amb la incorporació de 63
esrudianrs a primer curso
Pe! que fa als tírols propis, que s'irn-
parteixen majoritariarnent en centres
de Barce!ona, la matrícula ha aug-
mentat considerablement ja que ha
passat de 75 a més de 600 estudiants
gracies a la incorporació de noves ti-
tulacions. També ha registrat un aug-
ment notable e! nombre d' estudiants

de fora de Catalunya, que ha passat
de 173 e! curs passat a 226 aquest
curs. La major part, 114, provenen de
les Illes Balears; 22 d'Euskadi i 15
d'Aragó. Pe! que fa al repartirnent
d'estudiants per comarques, un 28%
prové de la comarca d'Osona, un
15% de! Barcelonés i un 10% de!
Valles Oriental.
Creix tarnbé la presencia femenina,
que se situa ja en un 68% de! total
d'estudianrs de la UV, degut a la im-
portancia creixent de les carreres de
Ciencies de la Salut i d'Educació que
es nodreixen d'un alumnat majorira-
riarnent fernení.

El Concurs de Borsa de la UV permetrá
operar amb diners reals

Vista del rnirniparquer de borsa de Caixa de Manlleu.

El segon concurs de borsa organitzat
per Caixa de Manlleu i la Universitat
de Vic rindrá enguany dues fases; la
primera, que comenya e! 6 de novem-
bre, és oberta a tots els equips inscrits
i co~sisteix en la realització d' opera-
cions simulades en temps real, con-
tractades a través de! Servei Telefonic
de Caixa de Manlleu. Els equips
comptaran amb un capital inicial de
60.000 euros i hauran de fer un mí-
nim de 5 operacions per un import
mínim de 30.000 euros.
Enguany, pero, s'hi incorpora una se-
gona fase que perrnetra als tres grups
més ben classificats de la fase selectiva
de fer operacions reals financades per
Caixa de Manlleu per un import de
24.000 euros, uns 4 milions de pesse-
tes per equip, contractats pels matei-
xos canal s i en les mateixes condicions

que e!s clients de Caixa de Manlleu.
Per participar en aquesta fase, cada
equip haura de presentar un treball
sobre les polítiques d'inversió que
pensa seguir. Les condicions són que
les carteres hauran de tenir una diver-
sificació mínima de 4 valors i no po-
dran sobrepassar e! 25% en un sol tí-
rol. En cas que algun equip tingui
minusvalues superiors al 15%, que-
dara desqualificat aurornáricamenr i
Caixa de Manlleu es fará carrec de les
despeses. Els premis d'aquesta segona
fase seran en metál-lic i consistiran en
e! 50% de les plusválues obtingudes
per cada equipo La resta de l'import es
repartirá a parts iguals entre e! fons de
beques de la Universitat de Vic i Cai-
xa de Manlleu en concepte de cober-
tura de les des peses operatives i finan-
ceres.
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Curs de Planificació Turística
per al Rlpollés

La Diplomatura de Turisme de la FC]E
de la UV ha organitzat, del 18 d'octu-
bre al 21 de febrer, un nou curs de 45
hores titular «Planificació Turística"
per fomentar la formació turística a la
comarca de! Ripolles. La finalitar de!
curs és donar a coneixer als empresaris i
gestors turístics de la comarca el paper
que juga la planificació en e! desenvolu-
pament del turisme, e! tipus, l'estructu-
ra i els components del procés de plani-
ficació turística. El programa va dirigit
als professionals, empresaris i gestors
de! sector turístic, als responsables
d' oficines de turisme, regidors i tecnics
deis ajuntaments i estudiants. El curs es
desenvolupara durant 15 sessions els di-
mecres de 6 a 9 de! vespre. La coordina-
ció és a carrec de Cristina Font, de
l'Area de Turisme, i e!s professors són
Hermínia Andreu i Oriol Iglesias.

Tercera representació de
lisístrata

El dia 7 de novembre tindra lloc a la
Mostra de Teatre Universitari de l'Eix, a
Lleida, la tercera representació de l'obra
Lisístrata, d'AristOfanes, produida per
l'Aula de Teatre Experimental de la UV
dirigida per Dolors Rusiñol. Les repre-
sentacions anteriors s'han dut a terme al
Centre Cultural de la Fundació "la Cai-
xa" a Vic, i e! dia 2 de novembre al Tea-
tre Atlantida de Vic.
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Tesis doctorals de professors de la UV

En els darrers mesos han llegit la tesi doctoral dos professors de Universitat de Vic;
Joan Carles Martori, de la Facultat de Ciencies Jurídiques i Economiques, que la
va llegir el dia sis de juliol a la UB, i Jordi Solé i Casals, de l'Escola Politecnica Su-
perior, que la va llegir el dia cinc d' octubre a la upc.

Joan Caries Martori, professor de la
Facultar de Ciencies Jurídiques i
Econorniques de la Universitat de
Vic, va llegir a la Facultar de Ciencies
Econorniques i Empresarials de la
Universitat de Barcelona, el dia sis de
juliol de 2000, la tesi doctoral La mo-
delización econométrica de la densidad
de la población urbana: la aproxima-
ción clásica. Evidencia empírica para
cuarenta ciudades catalanas, amb la
qual va obtenir la qualificació d'Ex-
cel-lent cum laude per unanimitat. Es
tracta d'una tesi d'econometria espa-
cial que mesura l'economia en e! ter-
ritori amb la utilització de mero des
estadístics i econornetrics. Alguns re-
sulats previs s'havien presentat en
congressos internacionals i s'havien
publicat en revistes especialitzades.
El tribunal de la tesi estava format
pels doctors Miguel Angel Sierra, de
la Universitat de Barcelona, Pablo
Brañas, de la Universidad de Jaén,
Joaquim Sola, de la UB, Margarida
Castañer, de la Universitat de Giro-
na, José Antonio Módenes, de la
Universitat Autónoma de Barcelona.
Joan C. Martori treballa actualment
en aplicacions de política económica
urbana i tecniques d' econometria
avancada.

Jordi Solé i Casals, professor de l'Es-
cola Politecnica Superior de la Uni-
versitat de Vic, va llegir la tesi docto-
ral Una contribució a la separació de
flnts i a les seves aplicacions el dia cinc
d'octubre a l'Escola Técnica Superior
d'Enginyers de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB) i va obtenir la
qualificació d'Excel-Ienr cum laude
per unanirnitat i amb la menció de
Doctor Europeu. Cal destacar que es
tracta de la primera menció europea
que s'atorga al Departament de Teo-
ria del Senyal i Comunicacions de la
UPC.
La tesi va ser dirigida pel Dr. Enric
Monte i Moreno, de la Universitat
Politecnica de Catalunya, i el tribunal
el formaven els doctors Carlos García
Puntonet, de la Universidad de Gra-
nada, Vladimir Zaiats, de la Uni-
versitat de Vic i de la Universitat
Autónoma de Barcelona, Marcos
Faúndez, de l'Escola Universitaria
Politecnica de Mataró, Christian jut-
ten, director adjunt del Laboratoire
des Images et Signaux de l'Institut
National Polytechnique de Grenoble
i professor a l'Université Ioseph Fou-
rier, també a Grenoble, i Miguel
Ángel Lagunas, de la Universitat Po-
litecnica de Catalunya.



Concurs d'iniciatives turistiques
de Vic

La Facultar de Ciencies Jurídiques
Econórniques de la UV i ImpeVic
convoquen la segona edició de! Con-
curs d'Iniciatives per Acrivitats Turís-
tiques de Vic. Hi poden prendre part
estudianrs marriculats en alguna uni-
versitat catalana e! curs 200012001;
diplornats en Turisme o tecnics en
empreses i activirats rurístiques.
Els originals es podran presenrar fins
al dia 22 de desembre de 2000 a
l'Oficina de Turisme de l'Ajunramenr
de Vic. S'atorgara un primer premi de
150.000 pessetes idos més de 50.000
pessetes cadascun. Lacceptació de!
premi comporta la cessió deis drets de
publicació o implemenració de! pro-
jecre a favor de l'Oficina de Turisme
que podrá fer-ne ús fenr constar e!
nom deis autors. El lliuramenr de
premis tindra lloc e! dia de Sanr Jordi
a la Universitat de Vic.
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Noticies de l'Aula
d' Autoaprenentatge

A l'Aula d'Auroaprenenratge ja han
cornencat e!s grups de conversa coor-
dinats per un assessor especialitzat en
la llengua d'aprenenratge. Cada grup
ha d'estar format per un máxim de
cinc persones i, segons les llengües, es
fan grups en e!s horaris següenrs:
angles, e!s dimecres de 6 a 7 de la tar-
da; francés, e!s dilluns de 3 a 4 de la
tarda; alemany, els dilluns de 12 a 1
de! migdia i e!s dimarrs de 6 a 7 de la
tarda, i catalá, e!s dimecres d' 1 a 2 de!
migdia i e!s dijous de 12 a 1 de! mig-
dia.
Les persones inreressades poden pas-
sar a apunrar-se en un grup a l'Aula
mateix o bé a l'adreca electrónica au-
la@uvic.es
En cas que a un grup de persones no
e!s anés bé l'horari proposat es procu-
rara de trobar una franja horaria ade-
quada.
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Educació a Nepal

El Sr. Prithu Charan Baydia, dega de
la Facultat d'Educació de la Tribhu-
van Universiry de Nepal, que va ser a
la Universitat de Vic amb motiu deis
actes d'inauguració de curs i del lliu-
ramenr de la insígnia de la Universitat
de Vic a Victoria Subirana i a M.
Antónia Canals, va pronunciar una
conferencia a I'Aula Magna sobre
"Educació a Nepal".
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1. Processador Intel' Pentium 111733 MHz
2. Placa base Chipset Intel' 810E
3. Sintonitzador de TV ATI
4. DVD (x81- Lector cd-rom (x401
5. Disc dur 10 Gb
6. Memoria DIMM 64 Mb
7. Modem intern de 56 kb
8. Monitor 15" i altaveus esté reo 120W Philips
9. Impressora color Epson Stylus 480
10. Escáner Agfa Snapscan 1212U...
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Caixa Catalunya ha creat per a tu un auténtic
monstre lntermátlc. Tot el que puguis
imaginar! Ni el Dr. Frankenstein hauria somiat
una criatura tan perfecta.

Emporta-te'l a casa amb I'oferta especial de la L1ibreta Jove Total.

EOIPAr A El U SOfTWARE
Windows Millenium, Internet Explorer 5.5,Lotus Smartsuite
Millenium, Virus Sean McAffe ...

- Connexió a Internet i correu electrónic qratuits amb el
servei Caixa Catalunya Dn-Une

- lnstal-lació a domicili qratuita amb 3 anys de garantia
- 6 mesos d'ajuda amb un teléfon qratuit per a resoldre

els teus dubtes
- Volant JDRDAN Grand Prix
-118 CD multimédia (enciclopédia, jocs, curs d'anglés .. 1,

a més de la pel-lícula Twister en DVD.

, TA-rE'l A 'ASA
Informa-te'n a qualsevol oficina de CAIXACATALUNYA,al 900 36 37 38 de Unia Total o a www.caixacalalunya.es.
Si encara no tens la te va Llibrela Joye Tetal, pregunta també com contractar-Ia gratis amb el teu Carnel UV.-

ror ,., HOMÉS
7.312 ,teso .llIIes

I sense comissions\ \\

Jl,mb el tinan,ament exclusiu de la

Llibreta Jove Tota\.'
• prástec personal nominal de 298.062 ptes..
termini de 48 mesos i interés nominal del 8,25%

18,57%TAE).

Línia~
900363738

CAIXA CATALUNYA .dI1b."'i)IF



Primer treball de recerca de
doctorat de la UV

Anna PieIla i CasteIls, llicenciada en
Filologia Anglesa per la UB, llegira el
primer treball de recerca de doctorat
de la UV, previ a la realització de la te-
si doctoral, davant del tribunal con-
format per les doctores Neus Carbo-
neIl i Pilar Godayol, de la UV, i Meri
Torras, de la UAB. El treball es titula
La llengua de l'enemic com a llengua
propia: cultures translatives del paisatge
indígena nord-americá i ha estat diri-
git pel Dr. Ronald Puppo, professor
de la FCHTD de la uv.

Novetats d'Eumo de novembre

En Pau i la Laia, personatges creats
per Adelina Palacín i Assumpta Ver-
daguer i dibuixats per Pilarín Bayés,
continuen protagonitzant histories de
caire quotidia en una nova col-lecció
adrecada a infants de 6 a 8 anys.
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Aquest mes sortiran els tres primers
títols: Som en Pau i la Laia, La nostra
fomília iEls tíets volen adoptar un nen.
Kalás, una antologia de textos sobre
estética per al batxilletat, és una nove-

tat d'Eumo en coedició amb la Uni-
versitat de Girona.
Una altra novetat és Immigració i re-
drec demografic, de Jordi Nada! i Emi-
li Giralt, un volum que tracta sobre la
immigració francesa a la Catalunya
dels segles XVI i XVII.

Dos nous poemaris s'afegeixen a la
col-lecció «[ardins de Samarcanda»,
de Cafe Central i Eumo Editorial: Re-
torn a Dahme, de Yael Langella, i La
llum inejicai; del professor de la Fa-
cultat d'Educació de la UV Francesc
Codina.

Lluch i Culla presenten l'últim
llibre de Borja de Riquer

El dia 14 de novembre, a la llibreria
Laie de Barcelona, els professors Er-

nest L1uch, Joan B. CuIla i el mateix
autor, Borja de Riquer, presentaran a
la premsa el llibre Identitats contem-
poránies: Catalunya i Espanya, publi-
cat per Eumo Editorial.
Elllibre pretén, en paraules de l'autor,
«explicar i fer enrendre l' origen d' un
dels problemes que avui provoca més
controversies polítiques: el de la frus-
tració d'Espanya com a nació plural».

Salvador Alsius presenta Tesis i
treballs, publicat per Eumo

El periodista Salvador Alsius, pro lo-
guista de l'obra Tesis i treballs. Aspectes
formals, de Gabriel Genescá i Anto-
nia Rigo, presentara aquest lIibre el
dia 16 de novembre a la lIibreria Ro-
quer de Barcelona.
Tesis i treballs. Aspectes formals (Eumo
Editorial, 2000) és un manual que vol
facilitar la presentació de les tesis i els
treballs d'investigació per tal d' acon-
seguir una comunicació més efectiva. o
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Fundació "la Caixa"
Centre Cultural de Vic

Cinema

• Dissabte 11 de novembre, a les 8 del
vespre, «Get on the bus», de Spike
Lee (VOSE).

vespre, «T'estirno, ets perfecte ... Ja et
canviaré» Companyia Vania Produc-
crons,

• Dijous 14 de desembre, a les 10 del
vespre, «Zentral Café» Espectade de
cafe-concerr amb adaptació de lIetres
i canc;ons de Ramon Simó .
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