
Vint estudiants de Traducció i
Interpretació fan practiques a
les Nacions Unides de Viena

Des de 1996 la Facultat de Ciencies
Humanes Traducció i Documentació
ofereix cada any la possibilitat de fer
practiques a les Nacions Unides de
Viena durant una o dues setmanes. És
l'única facultar de l'Estat espanyol
que ofereix aquesta oportunirat als
seus estudiants. Enguany fan aquestes
practiques una vintena d'esrudiants,
en quatre grups diferents, des del fe-
brer i fins a maigo Les practiques con-
sisteixen a interpretar en cabina mu-
da, és a dir, escoltar els oradors i els
interprets professionals i interpretar
sense que els oients tinguin la possibi-
litat de sentir la interpretació. En al-
gunes ocasions les mateixes Nacions
Unides proposen als estudiants prac-
tiques a rnicrófon obert en sessions
paral-leles a les conferencies.
Els idiomes a partir dels quals es pot
interpretar cap a l'espanyol són els
oficials de les Nacions Unides, i que
són els que tenen cabina assignada:
angles, árab, francés, espanyol, rus i
xi nes. D' entre aq uests idiomes, tots
els estudiants d'Interpretació de la
Universirar de Vic coneixen l'angles i
l'espanycl.
El més interessanr, segons els estu-
diants, és l'oportunitat de prendre
conracre amb el món real de la inrer-
pretació professional i adonar-se de la
necessitat de poder treballar a partir
de diferents idiomes i de coneixer la
terminologia propia dels temes sobre
els quals s'interpreta.

El pilot Nani Roma elegit Estudiant
Adoptiu a la Festa de la Universitat de Vic

Moment de la investidura de Nani Roma com a Estudiant Adopriu de la Universitat de Vic.

El dijous 5 d' abril es va celebrar al
campus de Miramarges la Festa de la
Universitat de Vic, que aquest any va
anal' dedicada als espons d' aventura
amb una bona participació d'estu-
diants universitaris i de batxillerat de
diversos instituts de Catalunya.
Durant tota la tarda els participants
varen poder practicar les seves habili-
rars en el pont de mico, la tirolina,
l'ascens pel rocódrorn, el rapel ... La
participació es feia per grups que
competien entre ells per tal de fer més
emocionant la participació, pero qui
no volia competir podia practicar les
diverses modalirats esportives de ma-
nera individual.
Aquest any l'elecció de l'Estudianr
Adoptiu de la UV va recaure en el pi-
lot d' enduro i raids Nani Roma, un
esportista de prestigi reconegut a qui
es varen posar la capa i el barret de co-

palta tradicionals dels estudiants du-
rant del segle XIX, i que han quedat
com a ernblernátics de la figura litera-
ria de l'Estudiant de Vic.
La música va anar a carrec dels popu-
lars discjoqueis Vador Lladó i Xavi
Escolano, de Flaix FM, que varen en-
grescar els seus seguidors durant tota
la tarda.
1.'enderná divendres 6 i el dissabte 7
varen ser dos dies de Portes Oberres
que coincidien amb el Mercat del
Ram, raó per la qualla Universitat es
va omplir de famílies interessades a
coneixer una mica més l'ambient en
que es mouen els seus fills o ellloc on
els seus fills aniran a estudiar. Cada
dia hi van haver sessions informa ti ves
a les 12 i a les 6 per tal de donar a
coneixer el funcionament de cada
centre i de la Llicenciatura de Cien-
cies de l'Activitat Física i l'Esport.
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Reunió de la Xarxa Ibsen

Del 26 de febrer al 3 de mare;:va tenir
lloc la reunió que els membres de les
universitats de la xarxa IBSEN (In-
ternational Business Student Exchan-
ge Nerwork) celebren anualment per
posar en comú els programes d'inter-
canvi d' estudianrs i professors entre
Europa i els Estats Unirs. Enguany la
reunió es va portar a terme a la Uni-
versity of Central Arkansas (UCA) i
hi van assisrir la delegada del Rector
per a les Relacions 1nternacionals,
Maria Antónia Pujol, i el responsable
de 1'Área de Comunicació i Marque-
ring, Josep Comas.
Els objectius de la xarxa, que esta for-
mada per tres universitats america-
nes, una canadenca i nou europees,
són l' aplicació de les noves tecnolo-
gies en els programes d'intercanvi,
l'acreditació de la qualitat i la partici-
pació en projecres conjunts entre Eu-
ropa i els Estats Unirs.

Imarge de la Universiry ofCentral Arkansas

3a Jornada de Medicina Esportiva

El dissabte 7 d' abril va tenir lloc a la
Universitat de Vic la 3a Jornada de
Medicina Esporriva dirigida pel Dr.
Josep Pérez i Castanedo organirzada
per la Unió Esporriva Vic i la uv.
Des de 2/4 de 10 del matí fins a 2/4
de 2 de la rarda varen tenir lloc les in-
tervencions d' onze dels especialistes
més destacats en medicina esportiva
de Catalunya, com el Dr. josep Bor-
re! i Pedrós, cap dels Serveis Medies
del Futbol Club Barcelona.
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Les professores Assumpta Fargas i M. Carme Casas
llegeixen la tesi doctoral

Assumpta Fargas i Riera, professora
de llengua i de didáctica de la llengua
a la Facultat d'Educació i a la
FCHTD, va defensar, el dia quinze de
mare;:, la tesi doctoral al Departament
de Filologia Caralana de la UB. La co-
missió avaluadora, integrada pels doc-
tors Antoni M. Badia i Margarit (De-
partament de Filologia Catalana UB);
Lluís Payrató (Departament de Filo-
logia Catalana UB); Joan Perera (Fa-
cultat de Formació del Professorar de
la UB); Marta Milian (Facultat de
Ciencies de l'Educació de la UAB) i
Danie! Cassany (Facultat de Traduc-
ció de la UPF), va qualificar el rreball,
dirigit per la Dra. M. Teresa Cabré i
CastellvÍ, catedrática de Filologia Ca-
talana de la Facultar de Traducció de
la UPF, d'excel-lenr cum laude.
L'estudi, titular Predictibilitat i impre-
dictibilitat en el sistema grafic del ea-
talá: el cas de La vocaL neutra. Implica-
cions didáctiques, consisteix en primer
lloc en una descripció de la manera
com és tractada l'ortografia en gene-
ral -i concretament les grafies a i e-
en els manuals per al seu ensenya-
ment-aprenentarge; en segon lloc, a
partir d'un corpus de paraules i de
grafies, contrasta els resulrars obrin-
gurs amb la realirar del sistema de la
llengua, és a dir, amb l'autentic fun-
cionament i l'autentica naturalesa de
l'ortografia del catala; finalment, ofe-
reix elemen ts de reflexió de cara a un
ensenyament-aprenentatge més efi-
cae de l' ortografia.

M. Carme Casas i Arcarons, profes-
sora de 1'Escola Polirecnica Superior i
l'Escola Universitaria de Ciencies de
la Salut va defensar, e! dia quatre
d' abril la seva tesi doctoral titulada
Estudi tipologic, ecologic i funcionaL de
Lespastures de LaPLana de Vic, dirigida
pel Dr. Josep M. Ninot i Sugrañes de
la Universitat de Barce!ona.
El tribunal el formaven els Drs. Josep
Vigo i Bonada (UB), Frederic Fillat
Estaque (CS1C), LluÍs Vilar Sais
(UdG), M. Teresa Sebastiá Álvarez
(UL). V. Ramón Vallejo Calzada
(UB), Julia Molero Briones (UB) i
Joan M. Roure (UAB).
La tesi s'ha centrar en l' estudi del con-
junt de pastures naturals i serninaru-
rals que conformen el mosaic de vege-
tació que cobreix els turons i els
relleus marginals de la Plana de Vic.
En la primera part de l' estudi s'ha rea-
litzat la caracterització i tipificació de
tot el conjunt de pastures que hi ha en
els turons de la Plana. A la segona
part s'ha abordar l' escudi d' alguns
factors ambientals fortament deter-
minants per a la vegetació: climátics i
edafics, els quals incideixen en la
composició i en la distribució espacial
de les comunitats vegetals. A la terce-
ra i última part s'ha estudiat el regim
hídric del sol i la dinámica estacional
de la biomassa aeria i producció
primaria de les dues cornunitats pra-
denques més esteses actualment en els
turons de la Plana, les joncedes meso-
files i els llistonars.



Conferencia sobre educació i
drets humans a Palma

En e! marc de les re!acions de solidari-
rar i cooperació que des de fa tres anys
mantenen la Facultar d'Educació de
la Universirat de Vic i e! Sindicat de
Treballadors d'Ensenyament de les
Illes, e! dilluns 2 d' abril la professora
Isabel Carrillo i e! professor Jordi
Martí van participar en e! Seminari
sobre Cooperació que organitza a Pal-
ma l'Escola de Mitjans Didáctics de!
STEI, on van pronunciar una con-
ferencia sobre «Educació i Drers Hu-
rnans: la realitat de Guatemala».
Aquesta activitat anava dirigida a un
grup de mestres d'educació infantil i
primaria de les Illes que, a través de la
ONGD «Ensenyanrs Solidaris» (vin-
culada al STEI), viatjaran a Centre-
arnerica durant els mesos de juliol i
agost per desenvolupar cursos de for-
mació i docencia a escoles de Guate-
mala i Hondures.
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Andrés Sánchez Pascual
a la FCHTD

El dia 26 de marc;:Andrés Sánchez
Pascual va fer una conferencia sobre
la seva trajectoria com a traductor de
l'alemany. Sánchez Pascual va rebre
l' any 1999 e! II Premi de Traducció
Ángel Crespo per la seva traducció al
casrella de Das Sanduhrbuch (EL Libro
de LosreLojesde arena) de! filosof ale-
many Ernst Jünger i ha traduit, des
dels anys 60, obres de Nietzsche i de
Jünger entre altres autors. Sánchez
Pascual va insistir que el traductor
hauria de compartir els drets amb
l'autor de l'obra traduída ja que e!
traductor també és autor.
El dia 28 de marc;:va visitar la Facultar
Christoph Anton, secretari d'Afers
Culturals de l'Ambaixada Alemanya
que va informar sobre els esrudis uni-
versiraris a Alemanya i les possibili-
tats de financament amb beques.
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Visita del Dr. Christian lutten
a la Polltécnica

El dimarts 17 d'abril el Dr. Christian
Jutten, director adjunt del Laboratoi-
re des Images et Signaux (LIS) de
l'Insritur National Polytechnique de
Grenoble (INPG) visitara I'Escola
Polirecnica Superior de la UV en el
marc de ['jnrercanvi de professors es-
tablert entre la UV i l'INPG a través
del programa Socrates/Erasmus, pel
qual el professor Jordi Solé va visitar
ja l'INPG el passat mes de febrer. El
dimecres 18 i el dijous 19, el Dr. jut-
ten impartirá un curs de 10 hores ti-
tulat SeLfOrganizing Maps (SOM).
En la primera part es presentaran els
principis basics de la quantirzació, de
l'aprenentatge cornpetitiu i dels ma-
pes autoorganitzatius de Kohonen.
La segona part del curs consisitira en
la presentació de tres casos practics
d'aplicacions dels SOM.

Ben segur que dins del teu cap amagues
moltes ll-Iuslons

Estudiar a I'estranger?
Fer un máster?

Ara, amb el Credit Estudis de Caixa
Catalunya les faras realitat
Si vols emprendre el teu propi projecte formatiu, arnb el credít Estudis de Caixa

Catalunya disposarás d'un credit permanentment obert durant el període que

durin els teus estudis, a un interés molt baix i sense comissions.

Amb total flexibilitat, perqué disposis deis diners quan vulguis i escullis la manera

de tornar-los que s'adapti millor a les teves necessitats.

A més, amb la Garantia d'Espera del Credit Estudis podrás sol-licitar. en cas que

et trobis amb imprevistos, I'ajornament del pagament de les quotes durant 6 mesos

consecutius, fins a 3 vegades durant la vida del Crédit.

üemana'ns informado

Línia~
900 12 00 12

dJlb.1~CAIXA CATALUNYA"il(F }.v.~S
J

www.caixacatalunya.es



Avaluació de les Jornades de
Debat Desenvolupament Hurná

La Catedra UNESCO «Desenvolupa-
ment Huma Sostenible» Universidad
de La Habana-Universitat de Vic va
organitzar pel febrer, amb la col-Iabo-
ració de! Col-legi de Periodistes de
Catalunya, la Federació Catalana
d'onc per al Desenvolupament i e!
Fons Catala de Cooperació al Desen-
volupament, les Jornades Interna-
cionals de Debat «Desenvoluparrient
Huma» a les quals assistiren represen-
tants de! Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament
(PNUD), de la United Nations Office
for Program Services (UNOPS) i de la
UNESCO, i participants d'Argentina,
Brasil, Colombia, Cuba, Espanya,
Franca, Italia, Mexic, Venecuela i Xi-
le.
Luis Gómez-Echeverri, representant
resident de! Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament
(PNUD) a Cuba, va destacar:
«Els temes identificats, la convocato-
ria i e! nivell de les ponencies han fet
de les Jornades una referencia per a
governs nacionals i locals, ONC, asso-
ciacions, universi tats i agencies de
Nacions Unides interessades en l'apli-
cació deis Compromisos de la Cimera
de Desenvolupament Social de Co-
penhaguen.
Particularment significatiu ha estat e!
paper que la Catedra UNESCO de De-
senvolupament Huma de Vic-I'Hava-
na ha dut a terme pe! que fa a la
capacitar de connexió entre l'enfoca-
ment acadernic i de recerca i les prac-
tiques.»
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Master de Flsloterápla
de l'Esport a Granollers

A partir d'una llarga trajecrória de
col-laboració entre la Universitar de
Vic i l'Hospital General de Grano-
llers, aquestes dues entitats junta-
ment amb l'Ajuntament de Grano-
lIers ha acordat de signar e! dia 17
d' abril un conveni pe! qual s'esta-
bleix, a partir de! curs 2001-2002 i
amb carácter bianual, una oferta d' es-
tudis de Master de Fisioterapia de
l'Esport com a reflex de la potenciali-
tat sanitaria i esportiva de la ciutat de
Granollers.
El Master té els objectius de desenvo-
lupar cornpetencies altament qualifi-
cades en l'arnbit de la fisiorerápia
esporriva; adquirir coneixements es-
pecífics pel que fa a la prevenció, l' as-
sessorament i e! tractament de lesions
en la practica esportiva: obtenir un
criteri ampli que permeti I'actuació
en l'esport d'e!it, la cornpetició, l'es-
pon de lleure o e! tractament de pato-
logies croniques i proporcionar una
visió global integrada en e! món de
l'esport de les diverses recniques de
recolzament.

ir Premi a la Promoció de la
Salut de l'EUCS

L'Escola Universitaria de Ciencies de
la Salut ha insrituu aquest primer
Premi EUCS a la Promoció de la Sa-
lut per a treballs re!acionats amb l' ac-
tivitat deis professionals sanitaris,
adrecat a tots els estudiants matricu-
lats a l'EUCS.
Els treballs s'hauran de lIiurar abans
de! dia 2 de maig a la secretaria de
I'EUCS i els premi és de 150.000
ptes, que podrá ser atorgat íntegra-
ment a un treball o repartir en un pri-
mer premi de 90.000 ptes idos acces-
sits de 30.000 ptes per a un o dos
treballs finalistes, a proposta de! ju-
rat.Els treballs s'exposaran a la Uni-
versitat de Vic de 1'11 al17 de maigo

4es Jornades d'Electrónlca
i Telecomunicacions

De! 17 al 26 d'abril tindran lIoc a
l'Escola Politecnica Superior les 4es
Jornades d'Electronica i Telecomunica-
cions, en les quals professionals de di-
versos arnbirs presentaran els temes
d'investigació o d'aplicació de! seu
dominio El dimarts 17, a les 18h, la
conferencia Neural Networks: Why
and Hoioi, per Christian jurten, doc-
ror en Ciencies per l'Institut National
Polytechnique de Grenoble. El diven-
dres 20, a les 18h., taula rodona sobre
experiéncies professionals, amb J. Hur-
tós, J. Castany, X. Amblás, M. Su-
nyer, R. Arumí, A. Ferrer i 1. Vilar-
dell, El dimarrs 24, a les 17,30h: Les
comunicacions industrials a la gestió
integral de planta, per S. Isern, engi-
nyer de Te!ecomunicacions i gerent
de I'empresa Sistel Control, P. Roig,
enginyer industrial de Sistel Control,
i F. Cañizares, enginyer industrial de
Computer Integrated Manufactu-
ring. El diijous 26, a les 18h, El Cen-
tre C/M i les noves tecnologies de pro-
ducció, a carrec de Francesc Sabaté,
enginyer industrial electric de! CIM.

Estudis sobre la resllléncla

El Departament de Ciencies de l'E-
ducació de la FE, va celebrar e! 22 i
23 de mar<;:,unes jornades sobre Resi-
liencia. Es compra amb la presencia
de Jordi Cots, adjunt al Síndic de
Greuges per als Infants; Stefan Va-
nestandae!, responsable de! departa-
ment d'I+D de! BICE,; i Frode So-
ebstad i Gunvor Lokken de! Queen
Maud's College de Trondheim.
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25.06.01113.07.01
Iniciació al Sistema Savia-
Amadeus
COORDINADORA: Cristina Font Companyó
(cristi naofont@uvic.es)
DATES: del z al iz de juliol
HORARI: de 10 a 14 h.
CREDITS: 4 PREUORIENTATIU: 60.000 ptes
LLOC:Vic

loes d'estratégla empresarial
COORDINADOR: Ramon Fabre Vernedas
(ramon.fabre@uvic.es)
DATES: del 2 at rs de juliol
HORARI: d' 11 a 13 h.
CREDITS: 2.5 PREUORIENTATlU: 25.000 ptes
LLOC:Vic

Comerc electrñnlc
COORDINADOR: Miquel Genís Serra
(miquel.genis@uvic.es)
DATES: del 25 de juny al rj de juliol
HORARI: de 18 a 21 h.
CREDITS: 4 PREUORIENTATIU: 45.000 ptes
LLOC:Vic

Tenir exit en el servei al dient
COORDINADOR: Fernando G. jaén Coll
(ferrangustau.jaen@uvic.es)
DATES: del z al ié de juliol
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 3 PREUORIENTATlU: 30.000 ptes
LlOC: Vic

La Universitat de Vic ofereix en aquesta nova edició de la

Universitat d'Estiu un total de 47 cursos sobre un ampli ventall de

temes per tal que pugui interessar no solament estudiants de les

diferents universitat catalanes, sinó també professionals dels

diversos árnbits que vegin en la nostra oferta la possibilitat

d'ampliar coneixements sobre temes relacionats amb la seva

professió o bé sobre altres camps.

Els cursos, organitzats i coordinats per professors universitaris,

s'agrupen en les següents ternátiques:

Noves tecnologies, Cinema i mitjans de comunicació, Educació i
Ciencies Socials, Llenguatge i expressió verbal, Art i disseny,
Observació de la Natura, Salut i qualitat de vida, Medicina, i
Economia i Empresa.

Aquests cursos s'impartiran en diferents poblacions de Catalunya,

per tal de facilitar a un major nombre de persones interessades la

possibilitat d'assistir-hl. A Vic hi tindran lloc 27 cursos, a

Barcelona 8, a Granollers 4, a Blanes 2, a Roda de Ter 1, a

Montesquiu 2, a Ripoll 2, i a Centelles lo

Dins del marc de la Universitat d'Estiu també es desenvoluaran

diversos actes culturals que s'anunciaran oportunament.

La radio musical
COORDINADOR: Albert Vicens Escuer
(albert@uvic.es)
DATES: del 9 al ij de juliol
HORARI: de 16 a 20 h.
CREDITS: 2 PREUORIENTATlU: 20.000 ptes
LLOC:Vic

La gestió del conflicte i técnlques
de mediació en educació
COORDINADOR: joan Sala Baiget
Ooan.sala@uvic.es)
DATES: del 28 de juny al z, de juliol
HORARI: de 10 a 14 h.
CREDITS: 2 PREUORIENTATIU: 20.000 ptes
LLOC:Vic

Internet: navegació, correu
electrónlc i disseny de pagines
web C3aedició)
COORDINADORA: Marta Marimon Martí
(marta.marimon@uvic.es)
DATES: del 25 de juny a 1'11de juliol (dll-dc-dv)
HORARI: de 10'15 a 14 h.
CREDITS: 3 PREUORIENTATIU: 30.000 ptes
LLOC:Vic

English Pronuntiation. Sounds
Fluent!
COORDINADORES:Anna Vallbona Gonzalez
(anna.vallbona@uvic.es) i Sarah Umbrene

Khan (sarahumbrene@uvic.es)
DATES: del 26 de juny al 10 de juliol
HORARI: de 10 a 12 h.
CREDITS: 2 PREUORIENTATIU: 20.000 ptes
LlOC: Vic

Treballs a l'escola amb materials
de rebuig doméstic C3móduls)
Modul1: L'aplicació a I'educació
Infantil
Modul 2: Primaria
Modul3:Secundaria
COORDINADORA: Anna Pujol Costa
(anna.pujol@uvic.es)
DATES: del9 al rj de juliol
HORARI:
• Primer miidul: de 10 a 13 h. i de 15 a 17 h.

(9 de juliol): de 10 a 13 h. (io de jullol)
• Segon miidul: de 15 a 17 h. (10 de [uliol);

de 10 a 13 h. i de 15 a 17 h. (11 de juliol)
• Tercer miidul: de 10 a 13 h. i de 15 a 17 h.

(12 de [uliol): de 10 a 13 h. i de 15 a 17h.
(13 de juliol).

CREDITS: 2,5 (si es fan els tres miiduls)
o 1,5 (si es fan dos miiduls)
PREUORIENTATIU: 10.000 ptes/miidul (preu
deIs 3 miiduls: 25.000 ptes)
LLOC:Vic

Massatge terapeutlc
COORDINADORA: Roser Picas Baltanás
(roser.picas@uvic.es)



DATES: del 25 de juny al 2 de juliol

HORARI: de 9 a 14 h. o de 16 a 21 h.

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Vic

Massatge com a eina de
comunicació corporal i técnlques
de relaxació
COORDINADORES: Mónica Roura Crespi

(monica.roura@uvic.es) i Eulália Guix Llistuella

(formació@fhagranollers.com)

DATES: del 2 al9 de juliol HORARI: de 9 a 14 h.

CREDITS: 3 PREU ORIENTATlU: 30.000 ptes

LLOC: Granollers

Atenció urgent a la persona amb
cremades
COORDINADORA: Montserrat Faro Basco

(montserrat.faro@uvic.es)

DATES: del z ; al 29 de juny

HORARI: de 9,30 a 13,)0 h. i de 15 a 17 h.

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Granollers

Situacions conflictives i
problemes deontológics en la
practica diaria del personal
sanitari
COORDINADORA: Pilar Soler Canudas

(pilar.soler@uvic.es)

DATES: del 2 a 1'11 de juliol (dll-dc)

HORARI: de 9 a 13 h. i de 15 a 18,)0 h.

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Vic

Tacte terapeutlc
COORDINADORA: Anna Rovira Sadurní
(anna.rovira@uvic.es)

DATES: del25 de juny al 3 de juliol

HORARI: de 9,30 a 14 h.

CREDITS: 3
PREU ORIENTATIU: 28.000 ptes

LLOC: Vic

Alimentacions alternatives
COORDINADORA: Núria Obradors Aranda

(nuria.obradors@uvic.es)

DATES: del 25 al 29 de juny

HORARI: de 10 a 14 h. i de 15,)0 a 17,30 h.

CREDITS: 3
PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Vic

Migració i racisme: una
aproximació des de la salut
mental
COORDINADORA: Consuelo Rivera Toro

(consuelo.rivera@uvic.es)

DATES: del 2 al6 de juliol HORARI: de 9 a 14 h.

CREDITS: 2

PREU ORIENTATlU: 21.000 ptes

LLOC: Vic
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Salut i Internet: recursos
d'informació biomédica i sanitaria
a la xarxa
COORDINADOR: Ferran Burguillos Martínez

(ferran.burguillos@uvic.es)

DATES: del 25 al 29 de juny

HORARI: de 9 a 13 h.
CREDITS: 2 PREU ORIENTATIU: 20.000 ptes

LLOC: Vic

Introducció a la correcció i edició
de textos en cata la (sa edició)

COORDINADOR: Eusebi Coromina Pou

(ecorom ina@uvic.es)

DATES: del 2 al13 de juliol

HORARI: de 9 a 14 h.
CREDITS: 4 PREU ORIENTATIU: 33.000 ptes
LLOC: Vic

l'accés a la informació a Internet
(3a edició)

COORDINADOR: Ioan-lsidre Badell

G oa n. badell@uvic.es)

DATES: del 2 al rj de juliol

HORARI: de 10 a 13 h. (dies 2, 3, 4 i 13),

i de 10 a 12h. (dies 9, 10, 11 i 12)

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Vic

Curs d'edició i correcció de textos
en castellá (aa edició)

COORDINADORA: M. Llursa Cotoner Cerdó

(mluisa.cotoner@uvic.es)

DATES: del 25 de juny al 3 de juliol

HORARI: de 9.30 a 11.30 i de 12 a 14 h. (el dia 3

de juliol també s'impartirá classe de 16 a 18 h.)

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes
LLOC: Vic

Curs de programació per
Internet
COORDINADOR: Albert Baucells Colomer

(albert.baucells@uvic.es)

DATES: del 2 al rj de juliol

HORARI: de 17 a 21 h.
CREDITS: 3
PREU ORIENTATlU: 30.000 ptes
LLOC: Vic

Introducció a l'ordinador personal
ia les xarxes de la informació. 2
móduls.
Modul1: Introducció al coneixement
intern d'un PC

Modul2: Introducció a les xarxes de la
informació

COORDINADORS: lordi Tuneu Oliva

Oordi.tuneu@uvic.es) i Iaurne M. March

Oaume.march@uvic.es)

DATES: del 2 al iz de juliol

HORARI: de 15 a 20 h.

..

CREDITS: 4 (fent dos móduls) o 2 (fent només

un rnódul)

PREU ORIENTATIU: 40.000 ptes (dos móduls),

20.000 ptes (un rnódul)

LLOC: Vic

Com trobar feina
COORDINADORA: Gemma Andreu Pérez

(gemma.andreu@uvic.es)

DATES: del 25 al 29 de juny

HORARI: de 9 a 13 h.

CREDITS: 2 PREU ORIENTATIU: 20.000 ptes
LLOC: Vic

Viatge pel Sistema Solar
(aa edició)

COORDINADOR: Enric García

(duranobs@astrogea.org)

DATES: del 3 al14 de juliol

HORARI: de 18 a 21 h.

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Vic

Turisme i espais naturals:
planificació i gestió
COORDI NADORS: Jordi Pietx

Oordip@lavola.com) i Roger Arquimbau

(rarquimbau@lavola.com)

DATES: del 2 al 4 de juliol

HORARI: de 9 a 14 h. I de 16 a 18 h.

CREDITS: 2 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Castell de Montesquiu

Treballs de recerca a secundaria
sobre historia de la ciencia i de la
técnica
COORDINADOR: Iosep Alsina Calves

Oalsina2@pie.xtec.es)

DATES: del 2 al 6 de juliol

HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: sense reconeixement de crédits
PREU ORIENTATlU: Gratuit (ñnancat per la

Fundació Josep Alsina i Gota)

LLOC: lES Abad Oliva, Ripoll

ll-lustracló de la natura
(za edició)

COORDINADOR: Antoni Arrizabalaga Blanch

(m.granollers.cn@diba.es)

DATES: del 25 de juny al 7 de juliol

HORARI: de 16 a 19 h.

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Museu de Granollers

Iniciació a la fotografia de la
natura
COORDINADOR: Antoni Arrizabalaga Blanch

(m.granollrs.cn@diba.es)

DATES: del 25 de juny al 7 de juliol

HORARI: de 10 a 13 h.

CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes

LLOC: Museu de Granollers



L'Africa dels Grans Uacs: la Uuita
contra la impunitat
COORDINADOR: lean Casóliva Barcons
(iscr@seminarivic.com)
DATES: del 2 al ié de juliol
HORARI: de 16 a 20 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATlU: 25.000 ptes
llOC: Seminari de Vic

Arqueologia de campo Excavació i
experimentació arqueológlques.
COORDINADORA: Imma Ollich Castanyer
(m.a.esquerda@diba.es)
DATES: del e al ij de juliol
HORARI: de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATlU: 23.000 ptes
llOC: Roda de Ter

V Curs de Cardiologia per a
metges d'atenció primaria i 11I
Jornada Cardiovascular d'Osona
COORDINADOR: Josep Sadurní
(cardiologia@hgv.es)
DATES: 28 i 29 de juny HORARI: de 9 a 20 h.
CREDITS: 2 PREU ORIENTATIU: 20.000 ptes
llOC: Vic

Fractura de femur en la gent gran:
de la prevenció al tractament de
la discapacitat
COORDINADORS: Iordi Roca (cecp@hsc.hgv.es)
i Joan Espaulella (cecp@hsc.hgv.es)
DATES: 25 i 26 de juny HORARI: de 9 a 20 h.
CREDITS: 2 PREU ORIENTATIU: 20.000 ptes
llOC: Vic

Iniciació a l'equitació terapéutica i
hipoterápla
COORDINADORA: Rusiñol
Gudit.rusinyol@uvic.es)
DATES: del 25 al 29 de juny
HORARI: de 10 a 14 h. (matins) i de 15 a 20 h.
(dues tardes)
CREDITS: 3 PREU ORIENTATlU: 30.000
llOC: Centelles

Aparadorisme
COORDINADORA: Merce Benet (bau@baued.es)
DATES: del 3 al 26 de juliol (drn-dj)
HORARI: de 17 a 20 h.
CREDITS: 2.5 PREU ORIENTATIU: 25.000 ptes
llOC: Barcelona (Escola BAU)

Antropologia i art d'avantguarda.
Pintura, Literatura i Cinema
davant la diferencia
COORDINADOR: Eliseu Carbonell
(ajcultura@terra.es)
DATES: del 16 al 20 de juliol
HORARI: de 9 a 13 h.
CREDITS: 2 PREU ORIENTATIU: 20.000
lLOC: Ajuntament de Ripoll

CAMPUS

Introducció al disseny de pagines
web
COORDINADOR: Albert Caries (bau@baued.es)
DATES: del e al 24 de juliol (dll-drn-dc-dj)
HORARI: de 18 a 21 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 36.000 ptes
llOC: Barcelona (Escola BAU)

Photoshop
COORDINADOR: Guillem Casino
(bau@baued.es)
DATES: del 10 al zé de juliol (drn-dc-dj)
HORARI: de 18 a 21.30 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 36.000 ptes
llOC: Barcelona (Escola BAU)

Cinema i experiencia de
l'espectador
COORDINADORS: Laura Llevadot
i Víctor Ramírez (cepresa@yahoo.com)
DATES: del z al13 de juliol
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 18.000 ptes
llOC: Blanes (Casa de la Cultura)

Un métode innovador en
l'aprenentatge de les Uengües
estrangeres
COORDINADORA: Marisol Valldepérez Castillo
(cepresa@yahoo.com)
DATES: del 2 al rj de juliol
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 3
PREU ORIENTATlU: 18.000 ptes
llOC: Blanes (Casa de la Cultura)

Etica empresarial
COORDINADORS: Patrice Vermeren i lordi Riba
(cepresa@yahoo.com)
DATES: del 2 al13 de juliol
HORARI: d'ri a 13,30 h.

CREDITS: 2

PREU ORIENTATIU: 15.000 ptes
llOC: Vic

Minories, racisme i mitjans de
comunicació 2000
COORDINADOR: Raúl Martínez Corcuera
(xenomedia@eresmas.com)
DATES: del 25 de juny al6 de juliol
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 25.000 ptes
llOC: Barcelona (Mass Media)

El viatge de l'heroi. L'estructura
del mite al cinema
COORDINADORA: Mireia Canals
(massmedia@hotmail.com)
DATES: del 2 al 6 de juliol
HORARI: de 10 a 14 h.
CREDITS: 2 PREU ORIENTATIU: 20.000 ptes
llOC: Barcelona (Mass Media)

Introducció a la televisió
COORDINADORA: Pina Escayola
(massmedia@hotmail.com)
DATES: del 25 de juny al6 de juliol
HORARI: de 10.30 a 14 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATlU: 30.000 ptes
llOC: Barcelona (Mass Media)

Locució i presentació a televisió
COORDINADOR: Eduard Berraondo Cavalié
(massmedia@hotmail.com)
DATES: del z al rj de juliol
HORARI: de 10 a 13 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATIU: 30.000 ptes
llOC: Barcelona (Mass Media)

La infografía. Técniques, anállsis i
usos periodístics
COORDINADOR: José Luís Valero Sancho
Gl.valero@epss.org)
DATES: del 25 de juny al6 de juliol
HORARI: de 9.30 a 13 h.
CREDITS: 3 PREU ORIENTATlU: 25.000 ptes
llOC: Barcelona (Mass Media)

Effective Communication in
English
COORDINADORS: Montse Corrius
(montse.corrius@uvic.es)
Sergi Domínguez (sergi.dominguez@uvic.es)
DATES: del9 al iz, de juliol
HORARI: de 17 a 21 h. (del 9 al rj de juliol) i de
9 a 14 h. (el dissabte 14 de juliol)
CREDITS: 3 PREU ORIENTATlU: 30.000
llOC: Vic

QUAM'01
Present continuo Producció
artística i construcció de la
realitat
COORDINADORS: Martí Peran i Maite Palomo
DATES: del 7 al iz, de juliol
HORARI: de 10 a 14 h. i de 17 a 20 h.
CREDITS: 5 PREU ORIENTATIU: 50.000 ptes
(inclou matrícula i allotjament)
llOC: Castell de Montesquiu



Surt un nou titol de Solaris

Operació gabies buides, de Ramon
Erra i Jordi Martí, professor de la
Universitar de Vic, és e! nou títol de la
col-lecció «Projecte Solaris», publicat
per Eumo Editorial.
El robatori d'uns oce!ls que han de
participar en un concurs de cant,
comes per uns joves naturalistes, és
I'inici d'una trama que fara reflexio-
nar e! lector sobre la incidencia de
l'acció humana en l'entorn natural.
«Projecte Solaris» és una col-lecció de
narrativa per a joves que tracta, de
manera amena i interdisciplinaria, te-
mes científics o tecnologics,

Pilar Godayol i Sílvia Aymerich,
conferenciants a l'IES Vic

La professora de la UV Pilar Godayol
i I'escriptora Sílvia Aymerich, totes
dues autores d'Eumo, seran les con vi-
dades de! dia de Sant Jordi a l'IES Vic.
Godayol, que ben aviat publicara a
Eumo Veus xicanes. Contes, parlara als
estudiants sobre literatura xicana,
mentre que Aymerich, autora del

Abans d'explicar el vot positiu vol-
dria felicitar Vic, els seus represen-
tants aquí presents i totes les perso-
nes i institucions que durant vint
anys han forjat aquesta realitat uni-
versitaria.
La nova Universitat no parteix de ze-
ro, sinó que és fruit d'una llarga ex-
perléncia. Sense esmentar tan llargs
precedents com han fet els diputats
que han intervingut anteriorment, re-
cordem, entre les primeres realitza-
cions, la creació de l'Escola de Mes-
tres el 1977, la seva assumpció per
la Fundació Universitaria Balmes el
1984 i la integració de l'Escola d'ln-
fermeria el 1986. Més tard vindria
l'extensió dels Estudis a les clencles
socials, la tecnologia i les humani-
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«Pojecte Solaris», explicara com la li-
teratura pot estimular tarnbé e! conei-
xernent i e! gust per la ciencia.

Eumo inicia «Calaix de versos»,
una col-lecció de poesia temática

Roses i Generacions són e!s dos primers
títols de la nova col-lecció de poesia
temática que publica Eumo, «Calaix
de versos». La col-lecció, dirigida per
Sam Abrams, Jaume Subirana i Víc-
tor Sunyol, oferira antologies poeti-
ques que comparteixen un tema.
Roses, a cura d'Esteve Miralles, és un
recull de poemes d' autors classics de
tots els temps amb un rnotiu comú: la
rosa.
Generacions, a cura deis directors de la
collecció, aplega poemes d'autors ea-
ralans contemporanis que tracten les
re!acions familiars.

El dissenyador David Torrents
guanya el an Concurs Narratives O

El dissenyador barce!oní David Tor-
rents és e! guanyador de! segon Con-
curs Narratives O d'Eumo Editorial

D O e u M E N T
tats. El creixement dels Estudis Uni-
versitaris de Vic va obligar a segre-
gar els Estudis Universitaris en dues
fundacions, i era natural plantejar-se
un pas cap al futuro És just reconél-
xer, aquí al Parlament -i el nostre
grup ho fa- la importancia cultural,
social i económlca dels Estudis Uni-
versitaris per a la ciutat de Vic i per a
la comarca d'Osona i les comarques
ve·ines. També és de lustícia destacar
el servei que els Estudis Universita-
ris de Vic han prestat a Catalunya en
uns anys en que la programació uni-
versitaria anava per darrere de l'in-
crement de la demanda.
El nostre vot positiu, per tant, es ba-
sa en aquesta experiencia previa
dels Estudis Universitaris de Vic i en

.•

amb aiaiaizzzzzzzzzskkuumm, obra
«onornatopeica», que e! jurar va quali-
ficar de molt original. Aquest títol esta
previst que surti publicat l' abril de
l' any vinenr.
D' altra banda, ja ha sortit e!lIibre De-
dicat, de Jaume Oliva, que va quedar
finalista en la primera convocatoria
de! Concurs Narrarives O.
60 signatures d' escriptors de parla cata-
lana de tots els temps, des de Ramon
Llull fins a Maria de la PauJaner, cons-
titueixen e! gruix d' aquest nou títol
d'Eumo per a la diada de Sant Jordi.

Continuen les presentacions del
llibre canconer Fuga de cencons

Aquest mes continuen les presenta-
cions de! lIibre i CD Fuga de cancons,
publicar per Eumo Editorial i la Ca-
merata de Cancó Tradicional.
El dia 23 d'abril, es fara una presenta-
ció de!llibre a la Biblioteca Dos Rius
de Torelló. 1 l'enderná, en la celebra-
ció de! cinque aniversari de la Biblio-
teca Joan Triadú de Vic, la Camerara
oferira pan de l' especracle Fuga de
cancons.

la convicció que el projecte presentat
en la memoria de reconeixement de
la Universitat de Vic reuneix totes les
condicions legals.( ..•)
El reconeixement de la Universitat de
Vic és un pas endavant, pero és tam-
bé una ocasió perduda per dotar Vic
d'una oferta universitaria pública,
cosa que el PSC, fins i tot a la comar-
ca d'Osona, havia reclamat en oca-
sions anteriors per a un més gran
equilibri territorial. (oo.)
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Fragment de la Presentació del Projecte de lIei
de reconeixement de la Universitat de Vic.
Magi Cadevall i Soler, aleshores (21 de maig de
1997) diputat al Parlament de Catalunya pel
Grup Socialista.


