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CAMPUS
Full informatiu mensual de la Universitat de Vic

Premis de recerca per a
estudiants de Batxillerat 2001

La Universitat de Vic fa la tercera con-
vocatoria deis Premis de recerca per a
estudiants de Barxillerar. Hi poden
participar tots els alumnes deis centres
de Batxillerat d'Andorra i les Illes Ba-
lears i de les comarques de I'Alr Em-
porda, l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages,
el Baix Empordá, el Bergueda, la Cer-
danya, la Garrotxa, Osona, el Pla de
l'Estany, el Ripolles, la Selva, el
Solsones i el Valles Oriental.
El termini máxim de presentació deis
rreballs sera el dia 18 d' abril del 2001
i s'han d'adrecar a l'Area de Cornuni-
cació de la Universitat de Vic.
El veredicte i l' acte de lliurament de
premis tindran lloc a la UV durant la
darrera quinzena de maig o la primera
de juny. Els premis per als estudianrs
seran de 100.000 pts. per modalitat.
EIs centres amb treballs guanyadors
rebran un premi equivalent al deis
seus alumnes en llibres a triar del
cataleg d'Eumo Editorial.

Podeu consultar les bases del premi a
la www.uvic.es/noticies.

El procurador dels Drets Humans de
Guatemala va visitar la Universitat de Vic

Durant la visita va signar un conveni per al Projecte de cooperació amb Guate-
mala: Educació i Drets Humans, que porta a terme la Facultat d'Educació.

La professora Isabe! Carrillo, e! Dr. Toni Tort, e! Dr. Julio Arango, i la professora Esrher Farsini.

El dia 29 de novembre el Dr. Julio
Arango, procurador deis Drets Hu-
mans de Guatemala, va ser a la UV El
motiu de la visita era la signatura d'un
conveni de cooperació amb Guate-
mala entre la Facultat d'Educació i
aquesta Procuradoria. Paral-lelament
va pronunciar una conferencia sobre
«La realitat deis Drets Humans a
Guatemala», activitat que s'inscrivia
en el marc del Seminari de Coopera-
ció amb Centrarnerica i de l'Any in-
ternacional de la Cultura de la Pau.
El Procurador deis Drers Humans de
Guatemala equival a la del Defensor
del Poble. Té com a tasca prioritaria
defensar la constitució i la vigencia de
l' estat de drer en un país amb una
historia marcada per la tragedia, els
escassos períodes dernocratics i el poc
respecte als drets humans.

El Projecte de Cooperació amb Gua-
temala sobre Educació i Drets Hu-
mans es va gestar a partir de les expe-
riencies que des de 1994 la Facultat
d'Educació porta a terme a Centre-
arnerica. Es tracta d'un projecte de
practiques i formació continuada a
Guatemala amb la finalitat de contri-
buir, a través deis processos educatius,
al desenvolupament de la pau i la de-
mocracia. D'una banda, el projecte
incideix en la formació de mes tres de
Guatemala sobre el tema deis drets
humans, i de l'altra en la formació
d' estudiants de tercer de Mestres de la
Facultar d'Educació sobre el mate ix
tema amb la realització de practiques
docents en escoles de Guatemala. El
Projecte fomenta tarnbé la creació
d'un centre de Recursos sobre Educa-
ció i Drets Humans.
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Professors d'Amérlca Llatina
visiten la UV

Quatre professors provinenrs de la
Xarxa temática de Docencia ORTU-
DES, de la Universitat Regional de
Noroeste do Rio Grande do Sul (Bra-
sil), Universitat Nacional de Misiones
(Argentina) i Universidad de Colum-
bia (Paraguai), han passat per la UV
per a irnpartir-hi docencia. La visita
s'ernmarca en el programa d'activitats
de laXarxa.

Caixa de Manresa i Universitat
de Vic varen signar un conveni

de col-laboració

El setembre passat, Ricard Torrents,
rector de la UV i Adolf Todó, direc-
tor general de Caixa de Manresa, va-
ren signar a la seu central d' aquesta
erititat un conveni de col-laboració

entre les dues institucions.
Amb aquest conveni Caixa de Manre-
sa posa a disposició de totes les perso-
nes que es matriculen a la Universitat
de Vic un conjunt de productes i ser-
veis financers en condicions pre-
ferents. Entre aquests productes des-
taquen credits per a la realització i
ampliació d'estudis o credits per a
l'inici d'acrivitat professional, o avan-
tatges de financarnent per a la compra
d' ordinadors, per a viatges a l'estran-
ger o per a l' obtenció del carnet de
conduir.
Es tracta d'un conjunt de serveis que
volen donar solucions a les necessitats
que tenen els joves en període d'estu-
dis o que ja s'han llicenciat.
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Activitats dels estudiants

Del 27 de novembre al 9 de desern-
bre, com cada any, un grup d'estu-
diants de Mestre (8 de Llengua es-
trangera i 2 dInfantil) participaran
en l'intercanvi amb el Goldsmiths
College de la Universitat de Londres.
Aniran acompanyats de dues tutores,
les professores Anna Vallbona i Núria
Medina. Durant aquestes setmanes
assistiran a conferencies sobre temes
d'educació i faran practiques en esco-
les angleses.
D'alrra banda, els estudiants del
«Curs basic de Cornerc interna-
cional», que és un rnodul inclos en el
Master en Direcció de la Pime, de la
FCJE, realitzaran una visita a l'Auto-
ritat Portuaria de Barcelona. La visita
és programada per al divendres 19 de
gener de 2001

Visita del Dr. Christian lutten

Christian Jutten, director adjunt del
Laboratoire des Images er Signaux
(LIS) de l'Institut National Polytech-
nique de Grenoble (INPG) i profes-
sor a l'Université Joseph Fourier,
(Grenoble, Franca), va visitar la Uni-
versi tat de Vic el 6 d' octubre per pre-
sentar els diferents centres de recerca
de Grenoble. Després d'una visita per
les instal-lacions del Campus de Mi-
ramarges, el Dr. Jutten va impartir la
conferencia «Presentation of the
INPG: Schools, Laboratories», al
Campus de la Torre dels Frares, que
va despertar l'interes de professors i
estudiants. Ben aviat s'incrementaran
les relacions entre l'INPG i la Univer-
sitar de Vic; actualment hi ha signat
un contracte Socraces/Erasmus per a
l'intercanvi d' estudiants i professors,
rnitjancant el qual dos estudianrs de
l'Escola Politecnica Superior han pas-
sat ja per I'INPG per desenvolupar el
seu TFC, i el professor Jordi Solé,
també de l'EPS, hi ha realitzat di fe-
rents estades de recerca.

Setmana de la Ciencia 2000

Del 9 al 17 de novembre van tenir lloc
a la UV els diversos tallers, conferen-
cies i exposicions de la Setmana de la
Ciencia 2000, organitzats entre la UV i
l'Associació d'Amics del Montseny. La
conferencia inaugural va anar a carrec
del Dr. Josep M. Panareda, de la UAB,
sobre «El paisatge del Montseny».
Les activitats de la Setmana de la Cien-
cia se celebren en tot l'arnbit universi-
tari catala pensant en els estudiants de
secundaria, els universitaris i el públic
en general. Enguany la biologia i la ge-
ologia del Montseny han estat temes
predominants en tallers i conferencies;
també hi ha hagut espai per a les noves
tecnologies en l'exposició interactiva
«Apropa't a les noves tecnologies. Expe-
riencies amb Electrónica, Tecnologia i
Telecomunicacions» ubicada a l'Escola
Politecnica Superior.
«Cartografía del Montseny», «Roques i
minerals», «Reconeixernenr dels
fongs», «Reconeixement dels bolets»,
«El món dels bolets» de Jaume Llisto-
sella (UB), «Present i futur dels orga-
nismes genericament modificats» de
Teresa Esteve (CID-CSIC), «Reconei-
xement de plantes aromanques»,
«Plantes medicinals d' avantguarda al
Montseny» de Joan Sales (AAM), «Re-
coneixement de plantes arornatiques»,
«Els productes del bosc a la cuina de
tardor» a cárrec de Pep Palau, gastro-
nom i «Reconeixemenr de minerals»,
són alguns dels tallers, conferencies i
exposicions que tingueren lloc durant
aquesta setmana.
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Postgrau d'Enginyeria Ambiental

Aquest novembre va cornencar el
Postgrau d'Enginyeria Ambiental. Es
tracta de la segona part del Master en
Gestió i Tecnologia del Medi Arn-
bient que va cornencar a la l'Escola
Politecnica el curs passat amb el Post-
grau de Medi Natural, Agents Conta-
minants i Cestió Ambiental. Aquests
dos cursos s'irnparreixen amb una al-
rernanca bianual i condueixen a l'ob-
tenció del títol de Master.
El Postgrau d'Enginyeria Ambiental
tracta els aspectes tecnologics correc-
tors de la contaminació i completa els
coneixements del Postgrau de Medi
natural, dedicat a coneixer la ciencia i
a la gestió ambientals. Ambdós cursos
proporcionen la formació necessaria
que requereix qualsevol recnic o pro-
fessional per a enfrentar-se amb la
problemática ambiental i són una
magnífica plataforma de formació
continuada.

CAMPUS

Curs d'urgéncles
en traumatologia esportiva

Es tracta d'un curs de 48 hores adre-
cat a professionals de ciencies de la sa-
lut, principalment d'infermeria i fi-
sioterápia que rindrá lloc del 18 de
desembre fins al 23 de febrer de 2001
a l'Escola Universitaria de Ciencies
de la Salut de la uv. El contingut que
desenvolupa és: Lesions de la pell i
teixit cel-lular subcutani. Lesions
musculars i tendinoses. Lesions de lli-
gaments. Alrres alteracions de parts
toves en l' activitat esportiva. Lesions
osteoarticulars en lesions esportives.
Prevenció de lesions esportives. Ter-
minologia específica en catala. Segu-
rerat i condicions en el treball. Sensi-
bilització en Medi ambient.
El curs esta subvencionat pel Depar-
tament de Treball de la Generalitat de
Catalunya i pel Fons Social Europeu
per a les persones que hi assisteixin en
horari laboral.

IV Master en Interpretació de
Conferencies

El curs es compon de 480 hores lecti-
ves en un període de docencia que
cornprendra des del mes de gener del
2001 fins a la primera setmana de ju-
liol, i es tornara a reprendre a princi-
pis de setembre del mateix any. A
mitjan octubre s'efectuara un test
orientatiu i l' examen final sera el mes
de desembre.
L'objectiu és la formació de professio-
nals qualificats com a interprets de
conferencia, tant d'interpretació con-
secutiva com simulrania. Els estu-
diants que segueixen el curs aconse-
gueixen una bona preparació per
treballar al mercat privat o per pre-
sentar-se a exarnens internacionals,
com ara la prova per a Joves Interprets
de la Unió Europea.
S'organitzaran practiques a la seu de
I'ONU de Viena o a la Comissió Eu-
ropea (Brussel-les).

GURnYR 1.000.000 DE PESSETES
RmB EL TEU CRRnET UV
T'ImRGInES QUE PODRIES FER RmB un QUILO R LR BUTHRCR?
Aparcar el patinet i comprar-te una moto? Arrasar una tenda de discos? Comprar la darrera

versió de la PlayStation, aprofitant que estas de viatge ... al Japó?

PERQUE CRIHR CRTRlURYR SDRTEJR 10 PREmIS 01000.000 DE PESSETES CRORSCUR

Si tens el teu Carnet UV vinculat a una Llibreta Jove Total, participar en el sorteig
és ben fácil:" només cal que entre 1'1 de desembre de 2000 i el 31 de gener de 2001

paguis les teves compres i despeses habituals (la benzina,

la perruqueria, el cinema ... l amb el teu Carnet UV. Com

més l'utilitzis. més oportunitats tindrás de guanyar un deis

10 premis d'l.000.000 de pessetes.

Així que vés pensat qué taras amb un quilo!
ImlUNIVER

., DE VIC
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* Si encara no I'has vincular, fes-ho ara. Només cal que passis per qualsevol oficina de Caixa Catalunya o que truquis

al teléfon 900 36 37 38 de Unía Total.

Línia
~
900363738

www.caixacatalunya.es CAIXA CATALUNYA ..dJlb.'9lrF

Aquesta promoció és valida per a qualsevol compra reafitzada entre 1'1de desembre de 2000 i el31 de gener de 2001 pagada amb les targetes de Caixa Catalunya. El sorteig se celebrara el8 de febrer de 2001 i el resultat es comunicara
directament als guanyadors. També es podrá consultar a qualsevol oficina, a Unia Total i a www.caixacatalunya.es. (Bases disponibles a les oficinas de Eaixa Catalunya).



10 impactes de la ciencia del
segle xx es presenta al CSIC

Amb motiu de la presentació delllibre
d'Eumo Editorial 10 impactes de la
ciencia del seglexx, que tingué lloc a la
Residencia d'Investigadors-CSIC (c.
de les Egipcíaques, 5-9 de Barcelona)
el dia 11 de desembre, el professor
Miquel Barceló pronuncia la con-
ferencia Les infotecnologies, una nova
reuoluciá?
10 impactes de la ciencia del segle XX fa
un repas en to ame i divulgatiu sobre
els coneixements científics més desta-
cats del segle que acaba. El llibre, que
recull articles de 16 especialitstes, ha
estat coordinat per Joaquim Pla, pro-
fessor de l'Escola Politecnica Superior
de la Universitat de Vic .

Eumo i Rosa Sensat van
presentar un llibre a Girona

Eumo Editorial, l'Associació de Mes-
tres Rosa Sensat i l'Ajuntarnent de Gi-
rona presentaren el llibre Pedagogia
del grup i del projecte, de Jaume Trilla,

Avui estem fent aquí un acte de jus-
tícia histórica, un acte de justicia
d'una historia molt antiga. la s'ha
esmentat aquí abans que el 1714, a
banda de moltes altres coses, va
comportar la supressió de les uni-
versitats existents en els territoris
de parla catalana, algunes d'elles
molt antigues. Fa poc celebrávem,
potser no del tot adequadament,
I'aniversari de la primera universi-
tat catalana, que era la de lIeida; i
a partir d'aquí, fins al segle XVII,
van anar succeint-se les de Per-
plnyá, les de Barcelona, Mallorca,
Girona, Valencia, Gandia, Oriola,
Tarragona, Vic, Tortosa i Solsona.
El Decret de Nova Planta va com-
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el dia 12 de desembre a Girona.
Aquest llibre, que va mereixer el Pre-
mi Rosa Sensat de Pedagogia 1999, fa
una aproximació a l'obra de Joaquim
Franch, mestre, pedagog, animador
cultural i escriptor.

Eumo enceta una nova serie de
contes d'en Pau i la Laia

Assumpta Verdaguer, Adelina Pala-
cín i Pilarín Bayés, amplien els contes
d'en Pau i la Laia amb aquesta col- lec-
ció adrecada a nens i nenes de 6 a 8
anys, una edat inferior a la dels lectors
de «Les Aventures d' en Pau i la Laia».

D O e u M E N T

portar, amb el triomf borbónic, la
supressió de totes les universitats
del Principat i la creació d'una única
universitat a Cervera, que, un cop
superats els primers trángols, no-
més els primers trángols, el 1837,
va ser closa la de Cervera i reins-
taurada la de Barcelona.
El 1837 es va donar un pas per a la
recuperació del mapa universitari
catalá anterior al Decret de Nova
Planta, amb la reinstauració de la
Universitat de Barcelona. Era un
pas, pero, centrípet i centralista,
perqué només reinstaurava la Uni-
versitat del cap i casal i no reinstau-
raya les altres. Ara, molts anys des-
prés, estem refent el camí, i vam

Els infants hi trobaran explicades si-
tuacions quotidianes que podran
identificar amb el seu propi món. Els
textos, entenedors i enginyosos, i les
il-lustracions, molt riques en detalls,
afavoreixen la comprensió i ajuden a
fomentar l'habir lector.

Eumo edita un llibre sobre
Folgueroles

Eumo publica aquest desembre una
monografia de Folgueroles, coordina-
da pel professor Santi Ponce, de la
Universitat de Vic. Folgueroles. Vida i
societat d'un poble és un volum de 400
pagines, profusament il-lustrat, sobre
la historia, la societar, el patrimoni
cultural i artístic del poble.

Canvis al Campus
A partir d'aquesr número del Campus
substiturrn l'Agenda d'aquesta pagina
per documents i opinions i remetem el
lector a l'Agenda de la www.uvic.es,
que permet més immediatesa i una ac-
tualització permanent.

aprovar la creacro primer, de les
universitats de lIeida, Girona i la
Rovira i Virgili i, ara, la de Vic [•••)
Moltes vegades hem dit en aquesta
mateixa estrada que Vic ha d'esde-
venir universitat. Per tant, avui els
puc dir que és un honor per a
aquest diputat i un absolut goig per
a aquest Grup Parlamentari de po-
der aprovar la conversió deis Estu-
dis Universitaris de Vic en universi-
tat.

Fragment de la Presentació del Projecte de Uei
de reconeixement de la Universitat de Vic.
josep BargaUó i VaUs, aleshores (21 de maig de
1997) diputat al Parlament de Catalunya pel
grup Esquerra Republicana.


