
Dos premis Universitat-Empresa de Pimec-Sefes per a estudiants
de la Universitat de Vic

Jordi Pujollliura els diplornes als esrudiants guanyadors del primer i segon premiso

El dimarts 29 de maig, a la Sala Oval
del Palau Nacional de Monjuic, es va
celebrar el sopar anual de Pirnec-Se-
fes, presidit per Jordi Pujol, durant el
qual es lliuraren els Premis Pimes
200l.
En el conjunt de premis Pimes per a
empreses hi ha l'apartat de Premis
Universitat-Empresa als millors tre-
balls inedits que enguany havien de
tractar el tema La immigració a Cata-
lunya i la seua integració a les Pimes.
Present ifotur de la immigració.
EIs estudiants guardonats amb el pri-
mer premi van ser Antoni Coll, Agus-
tí Jutglar i Cristina Riera; i amb el se-
gon premi Susana Carrillo i Laura
Torra, tots dos grups de la Facultar de
Ciencies Jurídiques i Econórniques de
la Universitat de Vic. El tercer premi

va recaure en estudiants d'Ernpresa-
rials de la Universitat de Barcelona.
Al premi Universitat-Empresa s'hi
podien presentar estudiants de diplo-
matures, llicenciatures o postgraus de
facultats de ciencies empresarials,
econórniques, jurídiques, de comen;:
internacional, de socio logia i de psi-
cologia.
Aquesta era la quarta edició dels Pre-

mis Pimes; en la segona edició un
grup d'estudiants de la Universitat de
Vic ja va obtenir un premi Universi-
tat-Empresa, i en la tercera edició
tarnbé varen aconseguir un primer i
un segon premls.
Els 14 membres del jurat de l'edició
2001 dels Premis Pimes han estat Ju-
lia García Valdecasas, delegada del
Govern a Catalunya; Francesc Homs,

conseller d'Economia i Finances;
Lluís Franco, conseller de Treball;
Antoni Subid, conseller d'Indúsrria,
Cornerc i Turisme; Maravillas Rojo,
regidora de Promoció Económica de
I'Ajuntament de Barcelona; Francesc
Raventós, conseller delegat de Cata-
lunya d'Iniciatives: Josep González,
president de Pimec-Sefes; Josep M.
Loza, director general de Caixa de
Catalunya; Jaume Ventura, director
general adjunt de Banc de Sabadell;
Carlos Losada, director general
d'ESADE; Carles Cavallé, director
general d'IESE; Josep Orihuel, dele-
gat a Catalunya d' Expansión, Josep
M. Ureta, redactor en cap d'Opinió
de El Periódico, i Jordi Goula, respon-
sable del suplement Economía y Nego-
cios de La Vanguardia.
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Quatre professors de la UV llegeixen la tesi doctoral

Pere Quer i Aiguadé, professor de la
Facultat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació, va llegir e!
dia 27 d' abril la seva tesi doctoral al
Departament de Filologia Catalana
de la UAB. El tribunal va ser presidit
per Eulália Duran i hi actuaren com a
vocals Josep Moran, Josep Pujol, To-
mas Martínez i Mila Segarra i conce-
dí al treball la qualificació d'Excel-
lent cum laude per unanimitat.
La tesi, dirigida per Lola Badia,
s'ocupa de L'adaptació catalana de la
Historia de rebus Hispaniae de Rodri-
go jiménez de Rada i estudia la trans-
missió d'aquesta crónica medieval ca-
talana menor des de! segle XIII fins al
segle XV i algunes seqüeles posteriors
que genera. En e! treball s'estudien
tant els aspectes més propiarnent fi-
lologics -amb especial atenció als tra-
ductológics- com els historiografics, i
se n' editen els testimonis conservats.

Angel Alsina i Pastells, professor de
Didáctica de la Matemática i de Psi-
copedagogia a la Facultat d'Educació
de la U'V, va defensar, e! dia 7 de
maig, la tesi doctoral La intervención
de la memoria de trabajo en el aprendi-

zaje del cálculo aritmético a la UAB. El
tribunal, integrat pels doctors Santia-
go Estaún, de la UAB; Milagros Sáiz,
de la UAB, Javier de la Fuente, de la
UB; Conrado Navalón, de la Univer-
sidad de Murcia i Isabel Carrillo, de
la UV, va qualificar e! treball, dirigit
per la Dra. Dolors Sáiz, de la Facultat
de Psicologia de la UAB, d'Excel-lent
cum laude per unanimitat.
La investigació fa una breu revisió de
les teories psicológiques que han inci-
dit en l'aprenentatge de! calcul: es re-
visen els treballs sobre dificulrars
d' aprenentatge de! cálcu] i la pro-
blernática deis estudis sobre memoria
de treball i cálcul: es demostra e! pa-
per de la memoria de treball en l'apre-
nentatge de! calcul, i s'aplica un pro-
grama d' activació de la memoria de
treball que en millora la disponibili-
tat de recursos.

Pere Martí i Puig, professor de l'Es-
cola Politecnica Superior de la UV, va
presentar e! dia 6 d' abril la tesi Algo-
rismes de detecció i recuperació de re-

jerencia per a modulacions transforma-
des, dirigida pel Dr. Josep Sala i
Álvarez. El tribunal, formar pels doc-
tors Maritxell Lamarca, de la Univer-
sitat Polirecnica de Catalunya, Jaume
Riba, de la Universitat Politecnica de
Catalunya, Ramon Cerquides, de la
Universidad de Sevilla, Eloi Batlle, de
la Universitat de Pompeu Fabra i Vla-
dimir Zaiats, de la Universitat de
Vic, la van qualificar d'Excel-lent
cum laude per unanimitat.

La tesi ha estat realitzada al Departa-
ment de Teoria de! Senyal i Cornuni-
cacions de la Universitat Politecnica
de Catalunya, i els treballs han con-
sistit a desenvolupar algorismes digi-
tals destinats a ['adquisició i al segui-
ment de! sincronisme de temps i de
freqüencia per a modulacions trans-
formades.

Caries Torres i Feixas, professor de
l'Escola Politecnica Superior de la
UV, va llegir la tesi doctoral Implica-
cions dels mercats de futurs i opcions so-
bre bestiar en viu. Análisi de la implan-
tació en territori catalá; e! dia 27
d'abril, a la UPC, i va obtenir la qua-
lificació d'Excel-Ient cum laude per
unanimitat. La tesi va ser dirigida pels
doctors Lluís Costa i Ran iJosep Ma-
ria Fons Boronat, de la UPC, i e! tri-
bunal va estar format pels doctors
Francisco Solé Perallada (UPC), An-
toni Colo m Gorgues (UdL), Mont-
serrat Font Vilalta (UB), Ramon Ca-
sals i Costa (UAB) i Emili López
Sabater (UV).
La tesi analitza les implicacions que
tenen els mercats de futurs i opcions
que ten en com a producte subjacent
e! bestiar en viu, i se centra en la seva
eficiencia, en e! beneficis potencials
que poden oferir i en els processos
d'innovació que segueixen. També
analitza la possibilitat d'implantació
en e! territori catala d'un mercat
d'aquestes característiques, i se cen-
tra, basicarnent, en els condicionats
de l' entorn productiu.



Intercanvi de practiques amb el
Golsmiths College

Per sete any consecutiu, des de l' espe-
cialitat de Llengua Estrangera de la
Facultar d'Educació s'ha organitzat el
programa d'intercanvi de practiques
amb el Golsmiths College de la Uni-
versitat de Londres. Del 7 al 18 de
maig 8 estudiants anglesos van visitar
la Universitat de Vic i portaren a ter-
me un programa de practiques a dife-
rents escoles tutoritzats per tres pro-
fessores del Goldsmiths College:
Lesley Jones, Barbara Allebone i
Pauline Boorman. Per la Universitar
de Vic han participar en l'inrercanvi
les professores Anna Vallbona, Marta
Corominas i Núria Medina.

Bibliografía sobre l'euro

La Biblioteca de la Universitat de Vic
ha incorporat a la seva pagina web
una extensa bibliografia sobre l' euro
que recull tot el que s'ha publicat so-
bre el tema des de 1997 en les revistes
que reben regularmenr.

Clausura del projecte Connect

El dia 1 de juny es va celebrar la clo-
enda del projecte Connect 99. Artistes
on line. L'art i la cultura contemporanis
i els joves, (vegeu Campus 101). Van
parricipar-hi Valeria Tassanari, histo-
riadora de l'Art (Pieve di Cento), Pas-
cal Santoni, director de Le Métafort
(Aubervilliers) i Roe Parés, artista i
professor de Comunicació Audiovi-
sual de la UPF, que parlaren sobre Art
i noves tecnologies. Lacre tingué lloc a
la Sala d'Actes de la Facultar de Cien-
cies Humanes, Traducció i Docu-
mentació de la Universitat de Vic.
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Tercers Premis Universitat de Vic de Recerca per a
estudiants de Batxillerat

Els guanyadors amb Pere Sola, director general d'Ordenació i lnnovació Educativa, Ricard Torrents, rector de
la UV, Anna Bonafont i Enric Casulleras, membres del jurat.

El dia 31 de maig es van lliurar els
Premis de Recerca Universitat de Vic
per a estudiants de Batxillerat que, en
aquesta tercera convocatoria, abasra-
ven 14 comarques catalanes, arnés
d'Andorra i les Illes. En total es varen
rebre 176 treballs que optaven a un
dels cinc premis de 100.000 ptes per
cada modalitat.
En la rnodalirat d'Hurnanitats els dos
treballs guanyadors ex aequo van ser
Les entitats vigatanes, una part de la
nostra historia, de Marta Pascal Cap-
devila, i La figura del Déu Suprem en
la mitologia. Dotze mitologies compa-
rades, de Núria Barnolas Noguer,
ambdós del Col-Iegi Escorial de Vic.
En la modalitat de Ciencies Experi-
menrals es van donar dos guanyadors
ex aequo: l'Epidemia del S. XXI: anore-
xia i bulimia, obra conjunta de Sonia
Hernández Torres i Cristina Dordas
Sitjar, de l'Institut Abat Oliba de Ri-
poll, i Estudi etnobotánic. Creences i
remeis de la Cerdanya, de Núria Mun-
tané Manaut, de l'Institur Pere Bor-
rell de Puigcerda.
En Tecnologia el jurat va premiar
com a millors treballs Pedra, gra i ai-
gua: els molins foriners hidráulics a

Piera, de Montserrat Cucurella jor-
ba, de l'Institut Guinovarda de Piera,
i Projecte d'itinerari del parc comarcal
de Montesquiu, de Carles Colomo Es-
pona, de l'Escola Nostra Senyora del
Carme, de Ripoll.
En la modalitat d'Arrs es van atorgar
tres premis, un primer idos segons aex
equo. El guanyador ha estat el treball
Els artistes del Llucanes, de Marc
Sangra Armengol, de l'Escola d'Art
Junyent i Subid de Vic. EIs segons
premis han estat per Fusió de sons, de
Núria Cañamares, de l'Institur Joan
Mercader d'Igualada, i per El moble es-
panyol deis seglesXVII i XVIII: lesalace-
nes, d'Anna Serra, del mateix institut.
Finalmenr, en la modalitat de Cien-
cies Socials, el primer premi va ser pel
treball Immigració i problemática social
a Manlleu, d'Eloi Roca GarcÍa, de
l'Institut Antoni Pous i Argila de
Manlleu. El segon va ser, ex aequo, per
Costa Brava Plató. Els rodatges cinema-
tografics a la Costa Brava, de Paula
Blanco i Barnés, de l'Insrirut Ramon
Coll i Rodés, de Lloret de Mar, i El Fe-
rrocarril al Ripollés, de Núria Camps
Casals, de l'Escola Nostra Senyora del
Carme, de Ripoll.



Pilar Godayol, professora
convidada al Brasil

La doctora Pilar Godayol, de la Fa-
cultat de Ciencies Humanes, Traduc-
ció Documentació, va assistir com a
professora convidada, de l' 11 al 24 de
maig, a la Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro i a la Uni-
versidade Estadual de Campinas (Sao
Paulo) on va impartir la conferencia
Traducir Derrida: la seducción del en-
tre' idos seminaris doctorals sobre
«Genere i traducció» i «Desconstruc-
ció i traducció». També va assistir al
II Congresso Ibero-americano de Tra-
ducao e Interpretacao (14-17 de maig)
al Centro Universitário Ibero-ameri-
cano de Sao Paulo on va presentar la
comunicació The pedagogy 01 desire:
painting, textuality, translation.

Col·laboració amb l'Observatori
Esteve Duran

El dia 8 de maig es va signar el conve-
ni marc de col-laboració entre la UV i
I'Observatori Esteve Duran, que es
dedica a la investigació científica, la
divulgació i I'ensenyament de l'Astro-
nomia, i I'ajuda a la formació de fu-
turs investigadors. L observació as-
tronornica sistemática que fa
l'Observatori és única a Catalunya, i
fins i tot a nivell internacional són
molt pocs els centres d'investigació
astronomica dedicats a aquesta tasca.

Premi al millor estudiant
de Telecomunicació

El Col-legi d'Enginyers Tecnics de
Telecomunicació concedeix anual-
ment un premi al millor estudiant
d'Enginyeria Técnica de Telecomuni-
cació de la uv. Lestudiant premiat
enguany va ser Jaume Miquel March
i Amengual. EIlliurament del premi
va tenir lloc al campus Torre del Fra-
res a cartee del Secretari del Col-Iegi
d'Enginyers Tecnics de Telecomuni-
cació José A. García Martínez.
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Primers Diplomats en
Biblioteconomia i Documentació

El dia 31 de maig, va tenir lloc la ce-
rimonia de lliurament de diplomes
de la primera promoció de la Diplo-
matura en Biblioteconomia i Docu-
mentació de la Universitat de Vic. Es
tracta dels primers diplomats catalans
que es formen fora de Barcelona.
Lacre va comptar amb la presencia
d'Adela d'Alos-Moner, presidenta
del Col-legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya i de
Concepció Espadamala, directora de
la Biblioteca Joan Triadú i cap de zo-
na d'Osona de la Xarxa de Bibliote-
ques Populars de la Diputació de Bar-
celona.

Tallers de Matematiques
Diamat 2001

EIs dies 3 i 4 de maig, 90 estudiants
de la Facultat d'Educació, de segon i
tercer de Mestre d'Educació Prima-
ria, portaren a la practica els tallers
Diamat 2001, preparats a les assigna-
tures de Matemátiques durant segon
quadrimestre. Es tarcta d'una matinal
d'activitats ludicornatemátiques per a
alumnes d'Educació Infantil i Prima-
ria que estudiants de Mestre van dur a
la practica els 4 darrers cursos a diver-
ses escoles d'Osona, tant públiques
(CEIP El Cabreres, de LEsquirol, Jo-
sep Maria Xandri, de Sant Pere de To-
relló, i LEra de Dalt, de Tona), com
concertades (Casals-Cracia, de Man-
lleu, i Sagrats Cors, de Sant Hipólit
de Voltrega).

ses Jornades de Traducció a Vic

EIs dies 26 i 27 d' abril van tenir lloc les
5es Jornades de Traducció organitzades
per la Facultar de Ciencies Humanes,
Traducció i Documentació. Destaca-
ren les taules rodones amb Anna Lluc
de National Geographic, i amb Josep
M. Bixareu de Marcombo. La con-
ferencia inaugural va a carrec de Jaume
Vallcorba, editor de Quaderns Crema,
i la de clausura a carrec de Pau-joan
Hernández que, en nom de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes traerá del
suport de l'administració a les traduc-
crons,

El professor Siddi Shakya a Vic

El coordinador per la Tribhuvan Uni-
versity del projecte «Centre de For-
mació de Mestres Maria Antonia Ca-
nals», professor Siddi Shakya, va fer
una estada a Vic de deu dies convidat
per la Facultar d'Educació de la uv.
El professor Shakya, becat per la UB,
va tenir l' oportunitat de visitar di fe-
rents escoles de Vic i d' assistir a ses-
sions sobre l' educació a Catalunya.
Lestada es va completar amb visites
per coneixer aspectes culturals de la
nostra realitat i amb converses sobre
el projecte d' educació que es du a ter-
me conjuntament a Katmandu.



Exposició i conferencia sobre
Heinrich Heine

Amb rnotiu de I'Any Europeu de les
Llengües, del 10 al 27 de maig es va
poder veure al Museu de l'Art de la
Pell, l'exposició "Heinrich Heine, vi-
da, obra i influencia", de I'Insritut
Goethe de Barcelona, organitzada per
la Facultar de Traducció i Interpreta-
ció i l'Escola d'Idiomes de la Univer-
sitat de Vic. El mateix dia 10, Jordi
Janer, professor de la Universitat Ro-
vira i Virgili, va impartir la conferen-
cia "De la flor blava al clavell vermell:
una visió de Heinrich Heine".

Estrena de l'obra "N'hi ha més a
fora que a dins"

L'Aula de Teatre de la Universitat de
Vic va estrenar el dia 29 de maig, al
Centre Cultural de la Fundació "la
Caixa" de Vic l'obra titulada "N'hi ha
més a fora que a dins" basada en diá-
legs de Roland Dubillard adaprats
per Dolors Rusiñol i Ramon Vilar-
dell, que també han dirigit l'obra.
EIs actors són Laura Alcolea, Imma
Bruch, Montserrat Dalmau, Laura
Gomez, Gloria Lacomba, Sara Lu-
que, Laia Marimon, Montserrat Mo-
las, Gerard Sanmartin, Emma Serra-
no, Anna Servitja, Jordi Sillero,
Caries Tortós, tots ells estudiants de
la Universitar de Vic.

Bau edita revista i inaugura
exposició

1 és el títol de la revista multidiscipli-
nar de disseny grafic, moda i inte-
riorisme, comunicació visual, creati-
virar i experimentació que Bau, escola
de disseny, ha publicat aquesr curs i
que vol tenir continuuat en cursos
propers. Així mateix, el 29 de maig es
va inaugurar I'exposició "Apropiar-se
de l' espai" en que els estudiants han
fet les seves propostes a partir d'una
tela de pintor i una capsa de porex-
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Estudiants de practiques a la Catalunya Nord

La Bressola és una associació de la Ca-
talunya Nord que fomenta l'ensenya-
rnent deis infants en carala. El primer
centre va cornencar el setembre de
1976 a Perpinyá i no va veure recone-
guda la seva feina fins al 1995, quan es
va signar un contracte amb el Ministe-
ri d'Educació pel qual aquest es feia ea-
rrec deis sous deis mestres en les Bres-
soles de més de cinc anys d' existencia.
El repte lingüístic s'ha resolt amb eines
rnerodologiques innovadores, un siste-
ma propi d'immersió lingüística i me-
todes pedagogics basats en la responsa-
bilització deis alumnes més grans
respecte deis petits, el foment de la cre-
ativitat en les arts plastiques i visuals, la

música, el contacte amb la natura i el
marc social i cultural i l' intercanvi amb
escoles deis Paises Catalans.
EIs estudiants que van participar en
aquesta experiencia precursora han es-
tat: LauraAlcolea i Lídia Sánchez a Sr.
Galdric i Gemma Codina a l'escola
Vernet, totes dues de Perpinya, Eva
Barnils a l' escola de Nyils; Maria Ta-
boada i Josep Gallego a Prada; Teresa
Hernández i LaiaJurado a l'escola d'EI
Soler; i Laia Gallego a l' escola de Sr.
Esteve Monestir. Les practiques han
durant un mes i mig i han estat tutorit-
zades pels professors Provi Daufí i Mi-
que! Pérez, i coordinades, pel director
de la Bressola, Joan Pere Le Bihan.

Examens de l'English Speaking
Board

Setze estudiants del quart curs de Tra-
ducció i Interpretació, i sis del segon,
varen aprovar els dies 28, 29 i 30 de
maig els exárnens orals organitzats per
I'English Speaking Board (ESB)
d'Anglaterra, organitzats pels profes-
sors Ronald Puppo i Sheila Waldeck.
Les estudiants Mar Bernal, Agnes
Casadevall, Ariadna Castillo, Judith
Pedreira, Marta Plana, Judith Sán-
chez i Sandra Vivet, varen aconseguir
la máxima nota Distinction a l' exa-
men de nivell avancat, i Vanessa Ga-
rós, Astrid Infiesta, Guillem Ragull i
Eva VerIoop al de nivell intermedio

Xerrada sobre intercanvis
internacionals a Nuremberg

L'Escola Polirecnica Superior manré

un conveni d'intercanvis d'estudiants
amb Fachhochshule Nürnberg. Amb
aquest motiu, el Dr. Rudolf Lindner,
professor-doctor de la Georg-Simon-
Ohm Fachhochschule de Nuremberg
i responsable deis intercanvis Socra-
tes-Erasmus del Departament d'Elec-
trónica i Telecomunicacions, va ser a
la UV el dimarts 15 de maig per pre-
sentar l'estructura de la Fachhochsc-
hule, el seu Departament d'Elec-
tronica, els projectes que s'hi des-
envolupen i l' experiencia deis estu-
diants de la UVa N uremberg.



Actes culturals de la Universitat
d'Estiu de Vic

L'acte d' inauguració tindra lloc e! dia
26 de juny, amb la presidencia d'An-
dreu Mas Colell, conse!ler d'Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació de la Generalitat de Catalunya
a la Sala de la Columna de l'Ajunta-
ment de Vic. La llicó inaugural la im-
partirá e! professor Segimon Serra-
llonga. Entre altres actes culturals,
s'ha inclos en la programació de la
Universitat d'Estiu l'exposició "Euro-
pa, un viatge lingüístic compartir" i
un homenatge a Joan Triadú en e! seu
80e aniversari, el dia 30 de juliol a la
Biblioteca Joan Triadú de Vic.
El llistat de cursos es pot consultar al
Campus n. 102, a la www.uvic.es, o
es pot demanar la Guia de la Univer-
sitat d'Estiu a la Universitat de Vic.

I Concurs de Borsa Caixa de
Manlleu amb diner real

El 18 de maig va finalitzar e! I Con-
curs de Borsa Caixa de Manlleu. EIs
resulrats econornics no van ser gaire
bons degut a la inesrabilitat d'un
mercat dominat per la incertesa pro-
pia d'un inici de recessió, sobretot
dels EEUU, i de la ralentització eco-
nomica europea. L'experiencia, pero,
va ser molt enriquidora. Disposar de
quatre milions per operar en e! mer-
cat, amb les plusválues com a premi,
era un bon al-licienr per dedicar-hi
tot l' esforc.
El primer lloc va ser per a Lourdes Vi-
lalta, Marta Parés, Montse Estrada i
Cristina Cornella, d'Empresarials,
amb unes minusválues de 37,16 euros
(unes 7.000 ptes). El segon lloc per a
Cristina Clos i M. Ánge!s Aguilera,
d'ADE, i Lourdes Costa, d'Ernpresa-
rials, amb unes minusválues de
262,25 euros (unes 43.000 pres). 1 e!
tercer lloc per a Marta Obradors, Síl-
via Crespi i Anna Comerma, d'Ern-
presarials, amb unes minusvalues de
828,6 euros (unes 137.000 ptes).
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Curs de postgrau de
gerontologia i geriatria

Aquest curs neix de la collaboració
entre la Universitat de Vic i l'Hospital
de la Santa Creu, i vol desenvolupar
cornperencies per millorar e! benestar
i la qualitat de vida de les persones
grans tant en situació de salut com de
malaltia, a través de! treball interdis-
ciplinari d' analisi i presa de decisions
en la resolució de casos.
La formació s'organitza per rnoduls:
els quatre primers són comuns i e!
cinque és optatiu en funció de tres iti-
neraris diferents: Infermeria, Fisio-
terapia i Terapia Ocupacional.
El curs s'organitza de forma intensiva
tres dies cada mes (dijous, divendres i
dissabte) d' octubre de 2001 a juny de
2002, i els horaris estan disrribuns
entre les 9h i les 19h.
Preinscripció i matrícula: de l' 1 de ju-
liol al28 de setembre de 200 l.

Conferencia d'lrene Rigau

IftRStTAT DE VIC

El dia 10 de maig, a l'Aula Magna de
la Universitat de Vic, Irene Rigau,
consellera de Benesrar Social de la
Generalitat de Caralunya, va pronun-
ciar la conferencia «EIs professionals
de la salut en e! marc de l' atenció a la
gent gran» dintre de! conjunt dels ac-
tes organitzats amb motiu de la Diada
Internacional d'lnfermeria.

Activitats de la Comissió
«Universitat sense fum»

La Comissió «Universitat sense Fum»
ha dut a terme una campanya de
conscienciació per millorar els hábits
tabáquics de la comunitat universita-
ria de Vic. Amb aquest motiu va di-
vulgar informació sobre els riscos de!
tabac i les mesures d'intervenció per a
la deshabituació tabaquica i va ade-
quar espais per al compliment de la
normativa vigent. La setmana de! 28
maig a 1'1 de juny, estudiants de l'as-
signatura d'Arenció d'lnfermeria a les
Addiccions i Toxicomanies oferien
atenció personalitzada a qui la sol-Ii-
citava. També varen fer una exposició
de resultats d'investigacions sobre e!
tabaquisme. El 30 de maig hi va haver
la taula rodona «Tabac: promoció,
publicitat i legalirar».

Iordl Solé professor convidat a
Grenoble

El professor Jordi Solé i Casals, de
l'Escola Polirecnica Superior, ha estar
convidat per l'Institut National Poli-
technique de Grenoble (INPG) com
a professor visitant. Per aquest motiu
fara una estada a Grenoble de! 25 de
juny al 20 de juliol, en la qual dura a
terme tasques de recerca al Laboratoi-
re des Images et Signaux (LIS), en
col-laboració amb Christian jutten, i
de docencia en diferents materies,
Durant e! curs acadernic 2001-2002
hi fara una segona estada de caracte-
rístiques similars.
Així mateix, en e! número correspo-
nent al mes de maig de 2001 de la
prestigiosa revista internacional IEEE
Transactions on SignaL Processing s'ha
publicat l'article "Quasi-Nonpara-
metric Blind Inversion of Wiener
Sysrerns", de! q ual són autors Anisse
Taleb, Jordi Solé i Christian Jutten.
Aquesta revista la publica la IEEE
Signal Processing Society, i és una de
les més importants en l'arnbit de!
processament de senyal.



Cloenda de les lornades sobre
l'Empresa Familiar

Com a cloenda de les Jornades sobre
I'Empresa Familiar (vegeu Campus
10 1) el 31 de maig va tenir lloc una
taula rodona sobre Experiencies
d'Empreses Familiars, en la qual par-
ticiparen Joan Busca i Ambrós,
membre del Comité Executiu i presi-
dent de la Comissió Economicofiscal
de Pimec-Sefes, Miquel Codina i Ge-
nís, advocat, de Curtits Codina, Vi-
cene,:Bosch Sans, consulror d'empre-
ses i professor de la UB, José Miguel
Marín, auditor de Mazars&Asocia-
dos i professor d'Auditoria Financera
de la Universitat de Barcelona, que
tractaren experiencies d' empreses fa-
miliars de l'árnbit de Catalunya.
Actua de moderador el Or. José Ma-
nuel Calavia Molinero, catedra tic de
Oret Mercantil de la Universitat de
Barcelona.

CAMPUS

Conferencia Nacional d'Educació

El 22 de maig va tenir lloc a la UV la
taula rodona «Practiques reals d' ava-
luació de l'alumnat d' educació
primaria i secundaria» en les actua-
cions de la Secció V d'Avaluació
d'Aprenentatges i Orientació, de la
Conferencia Nacional d'Educació.
Integraven la mesa Joan Mateo (Sec-
ció V), i Antoni Sans, (UB), Montse-
rrat Vilageliu (CEIP Porriá Sola, To-
relló), Enric Roca (lES Antoni Pous,
Manlleu), Agnes Gradailla inspecto-
ra d'Ensenyament, i Robert Ruiz de
la Facultat d'Educació, moderador.
Hi assistí Carme Amorós, del Con-
sell Superior d'Avaluació del Sistema
Educatiu de la Generalitat de Cata-
lunya. Lacre va fer explícita la im-
portancia de la col-laboració univer-
sitaria amb el poders públics i l'escola
per a la millora de la qualitat de l'en-
senyament.

Premi a la Promoció de la Salut

El 1r premi es va concedir al treball
"Aquí en podern parlar: no ets un sac
de cops, ets una dona" de Susanna
Brunet i Mercedes Seoane. L'objectiu
básic del treball és que la dona mal-
tractada pugui parlar amb els profes-
sionals de la salut dels CAP per tal
que aquests puguin palliar les cense-
qüencies i ajudar-la en la prevenció
de la salut. Es va concedir dos acces-
sits, un al treball "Conta'm un conte
de verdures. El pesol" d'Anna Men-
gual, i un altre per "Cuida'l i cuida't"
de Laura Xargay, Cristina González i
Oihana Aritzi.

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

Ara, amb el Credlt Estudis de Caixa
Catalunya les taras realitat

Estudiar a I'estranger?
Fer un master?

o
o Si vols emprendre el teu propi projecte formatiu, amb el credtt Estudis de Caixa

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

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

Amb total flexibilitat, perque 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 credu 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 Credit,

Demana'ns Informac:ió

Línia .dIlb.7~
~ CAIXA CATALUNYA"9\fF J3~-S
900120012 ~

www.caixacatalunya.es



Pilar Godayol publica a fumo
contes d'autores xicanes

L'última setmana de maig es va pre-
sentar e! llibre de Pilar Godayol Veus
xicanes. Contes. Aquesta antologia
aplega narracions d'autores xicanes
que no havien estat mai traduides al
catala: Ana Castillo, Sandra Cisne-
ros, Denise Chávez, Helena María
Viramontes, entre altres. Pilar Goda-
yol, professora de traducció a la U'V,
ha editar els contes, ha fet una inrro-
ducció crítica a la literatura mestissa i
ha afegit al final de! volum una selec-
ció de 60 imatges poetiques d'altres
escriptores.

Altres novetats d'fumo

Eumo ha publicat La traducció dalt
l'escenari, d'Eva Espasa, professora de
la Facultar de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació. L'obra és un
estudi que ens descobreix com e! text
de la traducció teatral sofreix altera-
cions per adaptar-se als actors, a l' es-
cenografia, al vestuario
D'alrra banda, amb la publicació de

Al segle XVII i comencarnents del
XVIII la Universitat Literaria esdevin-
dria cabdal per a la vida cultural de la
ciutat de Vic, amb el privilegi de gra-
duar en Arts i Filosofia i de doctorar
en Medicina i Dret. Quan la pulxanca
universitaria vigatana obtenia el grau
més elevat, Felip V, amb un decret de
trista memoria, aboleix totes les uni-
versitats catalanes i deixa la ciutat de
Vic órfena d'una de les institucions
més prestigioses que ha tingut mal,
Malgrat aquest cop, la ciutat de Vic
redreca I'activitat intel-Iectual per
mitja d'altres institucions, especial-
ment el Seminari Tridentí, creat el
1749, que durant molts anys va fer la
funció substitutórla de la vida univer-
sitaria.

CAMPUS

Castellá. Cicle Superior 1/2. Proposta
didáctica es completa la nova edició,
ampliada i revisada, de tot e! projecte
de llengua castellana de Primaria
d'Eumo Editorial, que planteja un en-
focament didactic de! castella com a
segona !lengua d' escola, d' acord amb
e! disseny curricular de! Departament
d'Ensenyament. El projecte inelou un
!libre adrecat als alumnes de Ciele Ini-
cial (70 hores) i dos !libres per a cadas-
cun deis altres dos cieles.

fumo i la UV lliuren els primers
Premis de Didáctica

El dia 2 de maig es va fer e!!liurament
deis primers Premis de Didáctica,
convocats per la Facultar d'Educació
de la UV i Eumo Editorial.
Berta Vila i Cristina Cardona van
guanyar e! primer premi, en la catego-
ria d' educació infantil, amb un treba!l
sobre els sentits, Laccessit va ser per a
Lourdes Alins, Núria Mallol i Mont-
serrat Villagrasa. El guanyador de
primaria va ser Josep A. Serra, amb
una unitat sobre la impremta, amb un
accessit a Antónia Panyella. I en edu-

D o e u EM

Pero Vic no es rendeix ni abdica de la
seva vocació cultural i universitaria.
El 21 de maig de 1997 una lIei del
Parlament de Catalunya restableix la
Universitat de Vic, ates el crédit acon-
seguit durant els vint anys prece-
dents pels estudis universitaris ja es-
tablerts a la ciutat.
Tant de bo que aquesta universitat
moderna i amb apassionants projec-
tes de present basats en la realitat
nacional catalana, que mira cap a Eu-
ropa amb un projecte propi, que con-
tribueix a la formació personalitzada i
de futur així com al reequilibri de les
comarques de la Catalunya central,
que treballa a partir del rigor acadé-
mic i aprofundeix en el camp de la re-
cerca, de la innovació tecnolégica i de

cació secundaria, e! jurat va premiar
Adolf i Raül Murillo per un treba!l
que combina música i literatura. Ca-
da premi era dotat amb 75.000 ptes.

fumo estrena nova pagina web

Coincidint amb la diada de Sant jor-
di, Eumo Editorial va estrenar nova
pagina web dissenyada per Eumográ-
fic, De la realització técnica se n'han
ocupat Xavier Molas i Josep Bis-
quert, tecnics de! Servei d'Informati-
ea de la uv.

Surt el número de Reduccions
dedicat a Segimon Serrallonga

Amb rnotiu de! setante aniversari de
Segimon Serrallonga, ha sortit un
número extraordinari de la revista Re-
duccions. Aquest número, de més de
200 pagines, inelou textos inedits de!
poeta, col-laboracions pcetiques de
nombrosos autors contemporanis i es-
tudis de Ricard Torrents, Joan A. Ar-
genter, Manuel Carbonell, Pere Far-
rés, Joaquim Molas, Jaume Pórtulas i
Joan Triadú.
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la societat de la informació, pugui re-
eixir en les seves expectatives po-
sant, com fins ara, un érnfasl especial
en la importancia que al lIarg de la
historia de la nostra cultura ha tingut
el llibre. A Vic, la mateixa Universitat
ha creat Eumo Editorial, que abasta
treballs de carácter didáctic i pedagó-

gic i divulgatius deis estudis comar-
cals.
Estic convencut que aquest projecte
universitari, aquesta Universitat, que
ja és una realitat, podrá sintetitzar les
esséncles d'humanisme i de catala-
nitat de les quals és legítima hereva.

Artur Mas, conseller en Cap de la Generalitat de
Catalunya. Fragment del Pregó del Mercat del
Ram de 2001.


