
Nou programa de doctorat de la
Universitat de Vic

La Facultat d'Educació ofereix e! pro-
grama de doctorat "Cornprensivitat i
Educació", una área de coneixement
prou amplia per donar resposta als in-
teressos de formació d'un col-Iectiu
irnportant de professionals re!acio-
nats amb e! món de l'educació.
Lobjectiu de! programa és formar in-
vestigadors i especialistes en interven-
ció educativa i psicopedagogica des
de bases i enfocaments comprensius.
Per rnitjá d'un seguiment personalit-
zat, tant en els cursos com en e! perío-
de d'investigació, es donara una for-
mació específica encaminada a assolir
els coneixements i les habilitats neces-
saris per tal que els estudiants puguin
desenvolupar tasques de recerca.
S' adrerca a llicenciats en Psicopeda-
gogia, Pedagogia, Psicologia i al tres
llicenciats vinculats a la docencia en
arees específiques de! coneixement.
El programa de doctorat s'irnpartira
en un període de docencia i un altre
de recerca. Durant e! període de
docencia (curs 2001-2002), l' estu-
diant haurá de cursar 20 credits, 15
de contiriguts fonamentals, i els 5 de
continguts metodologics, Durant e!
període de recerca (curs 2002-2003),
haurá de realitzar un treball d'investi-
gació equivalent a 12 credits tutorit-
zat pel professorat de! programa.
Dirigeixen e! programa els doctors
Robert Ruiz i Pere Pujolás, de! De-
partament d'Educació Especial de la
Facultar d'Educació de la Universitat
deVic.

Homenatge a loan Triadú amb motiu del
seu vultanté aniversari

Joan Triadú entre Jacinr Codina, alcalde de Vic, i Ricard Torrents, rector de la Universirat de Vic.

El dia 30 de juliol va tenir lloc a la Bi-
blioteca Triadú l'acte d'homenatge a
Joan Triadú amb rnotiu de! seu vui-
tante aniversario Ricard Torrents, rec-
tor de la Universitat de Vic, va fer
l'oferiment de I'homenatge i Caries
Duarte i Joan Josep Isern van fer l' en-
comi de Joan Triadú. Després hi va
haver lectures comentades de textos
de Triadú: Poesia i traducció de poesia,
a carrec de Segimon Serrallonga; Pro-
sa literaria, a cartee de Lluís Sola; An-
tologies, a carrec de Ramon Pinyol;
Literatura universal, a carrec de Víc-
tor Obiols; Literatura catalana, a cár-
rec de Manuel Llanas; Política i civis-
me, a carrec de Francesc Codina;
Llengua i societat, a carrec de Llorenc
Soldevila, i Universitat i pedagogia, a
carrec de Ricard Torrents.
A continuació Jacint Codina, alcalde
de Vic i president de la Fundació Uni-

versitária Balmes, va parlar en nom de
la Ciutat i de la Biblioteca Joan Tria-
dúo Lacre es va cloure amb un parla-
ment de I'homenatjat i la descoberra
de! bust de Joan Triadú a l' entrada de
la Biblioteca.
Després hi va haver un sopar al qual
van assistir diverses personalitats polí-
tiques i culturals, entre les quals Jordi
Pujol, president de la Generalitat de
Catalunya, i Joan Rigol president de!
Parlament de Catalunya.
A I'hora de definir e! sentir de I'ho-
mentge, Ricard Torrents va fer ernfasi
en la vinculació cultural, personal i
sentimental de Joan Triadú amb la
comarca d'Osona i la Universitat de
Vic, i en e! record de! certamen litera-
ri parroquial de Cantonigros que, en
la seva senzillesa, va ser tan rellevant
en aquells anys d' absoluta penúria
cultural i política.
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Aprovació dels nous Estatuts de
la Universitat de Vic

El dia 12 de juliol el Patronat de la
Fundació Universitaria Balmes, enti-
tat titular de la Universitat de Vic, va
aprovar els Estatuts que regiran la ins-
titució a partir d'ara. Aquest nou re-
dactat, fruit del treball d'una cornis-
sió integrada per representants de tots
els estaments de la comunitat univer-
sitaria que hi ha treballat durant dos
anys, clarifica l' estructura de gestió i
govern de la UV amb la implicació de
tots els centres en el Consell de Direc-
ció i la creació del Claustre d'Univer-
sitat i els Claustres de Centre. Junta-
ment amb els Estatuts s'aprova el
calendari per al seu desplegament en
un any.

Turisme i noves tecnologies

El dia 23 d' octubre tindra lloc a lho-
tel Melia de Barcelona la «Jornada so-
bre naves tecnologies de la informa-
ció i el seu paper en els sectors de l'oci
i el rurisrne». La informació de la Jor-
nada es pot consultar la pagina web:
www.uvic.es/fcje/ jornadaturisme

Dades lnédltes sobre la qualitat
de l'aire de Vic

El mes de juliol es va presentar a l'Es-
cola Politecnica Superior de la UV un
TFC sobre la qualitat de l'aire a la
ciutat de Vic. L'autor, Guerau Arisa,
ha estudiar els contaminants gasosos
que l'aire conté en més de trenta
punts de la ciurat de Vic. El treball
identificava components en l' aire
procedents de les activitats que allibe-
ren campos tos volátils a l'atmosfera.
L'estudi, dirigit per la Dra. Consol
Blanch, forma part d'un projecte més
ampli que es du a terme a l'Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball del Centre Nacional de Con-
dicions del Treball de Barcelona diri-
git pel Dr. Xavier Guardino i M.
Gracia Rosell.

CAMPUS

Clausura de la Universitat
d'Estiu de Vic

Curs d'iniciació a l'equitació terapeutica i hipo-
terapia de la Universitat d'Estiu.

La 6a edició de la Universitat d'Estiu
de Vic va assolir la xifra de 940 estu-
diants, que un any més dóna conti-
nuírat al procés de creixement
d'aquesta activirat. (En l'edició ante-
rior la xifra va ser de 813 inscrits.) Es
van desenvolupar un total de 32 cur-
sos que mobilitzaren 126 professors.
Dintre dels acres culturals es va dur a
terme l'exposició "Europa, un viatge
lingüístic compartir", en cornmemo-
ració de I'Any Europeu de les ÍÍen-
gües, la conferencia "La Unió de 60
llengües", la presentació del llibre
d'Eurno Editorial Manual de redacció
administrativa, i I'homenatge al pro-
fessor i poeta Segimon Serrallonga.

La Xocolata: processat i
aplicacions

Els dies 9 i 11 de juliol es van celebrar
a l'Escola Politecnica Superior de la
Universitat de Vic i a l'Aula Chocovic
unes jornades d'estudi de la xocolata,
des de l' origen i processat del cacau
fins a l' elaboració de la xocolata. Hi
van intervenir professionals de presti-
gi internacional, com la Dra. M.
Cristina Jorge, directora de la Escue-
la Latinoamericana de Confitería,
Repostería y Chocolatería, i Angelo
Dunoti de Michelangelo Consulting.
Hi col-laboraren Jaume Soldevila i
Ramon Morató i Laura Martínez i
Quim Capdevila, professionals de la
rebosteria. La coordinació va anar a
cárrec de les doctores M. Teresa Pi-
qué i Consol Blanch.

Ampliació de la connexió
ínformátca de la UV

La Universitat de Vic ha rebut una
subvenció de la Fundació Catalana
per a la Recerca per tal d' ampliar fins
a 34 megabits el canal de connexió
amb l'Anella Científica de Catalunya.
Aixo permet que un nombre molt su-
perior d'usuaris pugui treballar alho-
ra per Internet a més velocitat i amb
una millar qualitat de servei.

lornades Internacionals de
Professors de Cata la a la UV

Del 16 al 19 de juliol es van dur a ter-
me a Vic les XV Jornades Interna-
cionals per a Professors de Catala orga-
nitzades per la Direcció General de
Política Lingüística en col-laboració

amb la Universitat de Vic i amb e! su-
port de l'Ajuntament.
Aquestes Jornades anaven destinades a
professors de catala que exerceixen fora
de! domini lingüístic de la llengua cata-
lana i tenien per objectiu contribuir a
la seva formació i oferir-los la possibili-
tat d'intercanviar experiencies pedago-
giques i lingüístiques amb altres pro-
fessionals. Es tractaren temes de
llengua, de didáctica de la llengua, de
literatura i de sociolingüística. Hi van
assistir professors d'Espanya, Franca,
Alemanya, Regne Unir, Polonia, Hon-
gria, Italia, Romania, República Txeca,
Irlanda i Rússia.

Canvi de president de l'Aula de
la Gent Gran d'Osona

El professor Lluís Tort va deixar, en
acabar e! curs 2000-2001, la pre-
sidencia de la Junta Directiva de l'Au-
la Universitaria per a la Gent Gran
d'Osona, carrec que ocupava des de la
creació de l'Aula el curs 1994-95. El
nou president és e! Sr. Jaume Peiron.
L'Aula compta actualment amb una
matrícula de 334 persones, e! nombre
maxim que pot adrnerre.



Facultat de Cléncles Jurídiques i Econñrnlques
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La Facultat de Ciéncles Jurídiques i Económiques (FCJE)de la UV, amb l'oferta de cursos de formació continuada, vol posar a l'abast del
teixit empresarial i deis professionals un conjunt de coneixements práctícs i instrumentals per millorar la gestió empresarial i deis ne-
gocis. En aquest sentit, I'enfocament que donem als cursos de formació continuada es basa en que tot alló que s'aprén a les nostres
aules es pot aplicar allloc de treball l'endemá mateix.
La formació continuada ha d'estar a I'abast de tothom i aquests cursos que presentem ofereixen fórmules diverses d'accés segons els
diferents nivells de formació de partida. D'altra banda, I'estructura modular de la majoria de cursos permet adaptar la formació conti-
nuada a les necessitats de cada persona, per tal d'aconseguir una flexibilitat a la mida de tothom.
La FCJEde la UV vol oferir una formació continuada integral per tal d'oferir serveis formatius a I'entorn socloeconómic. Així. no només
oferim una formació continuada presencial a les nostres lnstal-laclons de Vic, sinó que també organitzem diferents cursos a altres loca-
litats com ara Barcelona o Blanes, sempre buscant la implicació i la relació amb el teixit empresarial de cada territod.
Aquest serveis formatius integrals es completen amb les nostres propostes de formació "in company" a la mida de les demandes em-
presarials, així estem en disposició de formar directius i/o técnlcs en les mateixes lnstal-laclons de I'empresa oferint cursos a mida per
tal de respondre a unes necessitats específiques. Aquest és el cas, per exemple, del Programa Modular de Comunicació Empresarial en
Llengua Anglesa.
La FCJEdisposa d'una borsa de treball que també és a l'abast deIs estudiants de formació continuada per tat d'ajudar-Ios en la seva in-
serció laboral o per millorar la seva situació professional.

Els programes van dirigits a tots aquells professionals, empresaris o graduats que comparteixen la inquietud d'irmovar i posar al dia
constantment I'empresa on exerceixen el seu treball, que volen investigar noves oportunitats de negocio assoUr nous rnercats, i també
formar-se personalment per adquirir unes capacitats que els situaran en una posició avantatjosa en el mereat tabo
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Master en Direcció de LaPIME
Internacional

Modul1. Curs de la direcció estratégica de
l'empresa: els recursos humans, factor clau de
competitivitat
Professor responsable
josep M. Orduña, director de Recursos Humans. NUTREXPA.
Calendari: Inici: 24 d'octubre 2001. Fi: 19 de desembre 2001.
Classes: dilluns i dimecres de 19h. a 22h.
Nombre máxlrn de places: 25
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Credits académlcs: 5 Preu: 64.500 ptes. (387.65 euros)

Módul 2. Curs de Comerc Internacional
Professor responsable
josep Lluís Aznar. Advocat. Consultor del Programa NEX(COPCA)
Calendari: Inici: 9 d'octubre de 2001. Fi: 20 de desembre de 2001
Classes dimarts i dijous de 19 a 22 h.
Nombre rnáxim de places: 25
Lloc de realització: Cambra de Comete de Barcelona Delegació a Osona
Crédlts académlcs: 6 Preu: 85.500 ptes. (513.87 euros)

Módul 3. Curs de direcció i gestió
economicofinancera
Professor responsable:
Francesc Trias. Director d'Estudis de Noves Iniciatives Empresarials.
D'ALEPH.
Calendari: Inici: 28 de gener de 2002. Fi: 18 de rnarc de 2002
Classes: dilluns i dimecres de 19h. a 22h.
Nombre rnáxirn de places: 25
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédlts académics: 5 Preu: 64.500 ptes. (387.65 euros)

Módul 4. Curs de Direcció i Gestió en Marqueting
a la PIME
Professor responsable
Manel Rovira. Consultor de Marqueting.
Calendari: Inici: 29 de gener de 2002. Fi: 19 de rnarc de 2002
Classes: dimarts i dijous de 19h. a 22h.
Nombre rnáxirn de places: 25
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits académics: 5 Preu: 64.500 ptes. (387.65 euros)

Modul 5. Curs de técnlques de gestió per al
controller
Professora responsable
Anna Pérez Quintana. Professora del Departament de Comptabilitat i
Finances de la FCjEde la Universitat de Vic.
Calendari: Inici: 9 d'abril de 2002. Fi: 30 de maig de 2002
Classes dimarts i dijous de 19 a 22 hores
Nombre máxlrn de places: 25
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits acadérnlcs: 5 Preu: 64.500 ptes. (387.65 euros)

Modul 6. Curs de noves tecnologies en l'entorn
empresarial
Professor responsable
Oriol Iglesias i Bedós, soci director general de Wakaa Networks i
professor de la Facultat de Clencies
jurídiques i Econórniques de la Universitat de Vic.
Calendari
Inici: 8 d'abril de 2002. Fi: 3 de juny de 2002
Classes dilluns i dimecres de 19 a 22 hores.
Nombre máxirn de places: 25.
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Credits académlcs: 5 Preu: 64.500. ptes (387.65 euros)

lO'

Direcció General
Professor responsable
Fernando l. Huertas Colomina, director d'Estudis i Masters de l'Area
d'Empresa d'ESERP.
Calendari
Inici: octubre de 2001. Fi: juny de 2002
Classes: dimarts i dijous de 18:30 a 22 h.
Lloc de realització: ESERP(Barcelona)
Crédits acadérnlcs: 30
Preu: 625.000 ptes (3.756,32 euros)

Postgraus

Aplicació de les noves tecnologies en la gestió
empresarial
Professor responsable
Oriol Iglesias i Bedós, soci director general de Wakaa Networks i
professor de la Facultat de Ciencies jurídiques i Econórniques de la
Universitat de Vic.
Calendari
Inici: 9 d'octubre de 2001. Fi: 6 de juny de 2002
Classes: dimarts i dijous, de
19 a 22 h.
Lloc de realització: Barcelona
Crédits académlcs. 15 Preu: 300.000 ptes (1.803,03 euros)

Gestió de la qualitat en la formació ocupacional
Professor responsable
Lluís Balsells i Beso, assessor técnlc de l'INSS i professor de l'Escola
d'Administració Pública i de l'INAP, membre de l'executiva del Fórurn
de la Qualitat.
Calendari
Inici: 19 d'octubre de 2001. Fi: 23 de marc de 2002
Classes: divendres, de 16 a 20 h.; dissabtes, de 9.30 a 13,30 h.
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Credits academlcs: 15 Preu: 140.000 ptes (841,42 euros)

(ElDepartament de Treball i el FonsSocial Europeusubvencionen dos tercos
de I'import del curs als matriculats que acreditin pertánver a un centre
col·laborador de formació professional ocupacional).

Gestió d'entitats no lucratives
Professor responsable
David Poi i Torrella, interventor delegat del Parlament de Catalunya,
vicepresident de l'Associació Catalana d'Estudis del Sector Públic
(ACESP)
Calendari
Inici: 1 d'octubre de 2001. Fi: 3 de juny de 2002
Classes: dilluns i dimecres, de 18 a 21.30h.
Lloc de realització: ACESP-Barcelona-
Credlts académlcs: 15 Preu: 425.000 ptes. (2.554.30 euros)

Iob Training (preparació per a la primera
ocupació)
Professor responsable
Toni Mora i Puigví, responsable de Formació continuada de la FCjEde
la Universitat de Vic
Calendari
Inici: novembre de 2001. Fi: juny de 2002
Classes: dilluns i dimecres de 18,30 a 21,30 h.
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits académlcs: 19 Preu: 285.000 ptes (1.712.88 euros)

Amb la col-taboracló de: Escolad'Empresistesde Catalunya.Col-legi de
Titulats Mercantils i Empresarials
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Postgrau de recursos humans
i dret laboral

Módul i. Curs de direcció estratégica de
l'empresa: els recursos humans, factor clau de
competitivitat
Professor responsable
losep M. Orduña. Director de Recursos Humans. NUTREXPA.
Calendari
Inici: 29 d'octubre 2001.. Fi: 17 de desembre 2001.
Classes: dilluns i dimecres de 19h. a 22h.
Nombre máxirn de places: 25
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits académlcs: 5
Preu: 64.500 ptes. (387.65 euros)

Módul 2. Contractes
Professor responsable
Xavier Boltaina i Bosch, cap de personal de la Diputació de
Barcelona.
Calendari
Inici: 8 d'octubre de 2001. Fi: 25 d'octubre de 2001
Classes: dilluns, dimecres i dijous, de 19 a 22h
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits académlcs: 2.5
Preu: 47.000 ptes. (282-47 euros)

Módul 3. Salaris i cotitzacions
Professors responsables
joaquim Bosch, graduat social
Fina Domenech, professora de Dret Laboral de la FCjEde la UV
Calendari
Inici: 4 de febrer de 2002. Fi: 21 de febrer de 2002
Classes: dilluns, dimecres i dijous, de 19 a 22h
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits academlcs: 2.5
Preu: 47.000 ptes. (282-47 euros)

Modul 4. Seguretat Social
Professora responsable
Carolina Gala Duran, doctora en Dret i professora titular a la UAB
Calendari
Inici: 4 de rnarc de 2002. Fi: 21 de rnarc de 2002
Classes: dilluns, dimecres i dijous, de 19 a 22h
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits académics: 2.5
Preu: 47.000 ptes. (282-47 euros)

Módul 5. Relacions laborals i col-lectlves
Professora responsable
Fina Dornénech i Rierola, professora de Dret de la FCjEde la
Universitat de Vic
Calendari
Inici: a determinar. Fi: a determinar
Classes: a determinar
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédits acadérnlcs: 2.5
Preu: 47.000 ptes. (282-47 euros)

Master en prevenció de riscos laborals

(Técnic superior especialista)
Professor responsable
Francesc Serra i Fabregó, enginyer técnlc industrial i técnic en
Prevenció de Riscos Laborals amb les especialitats de: Seguretat en
el treball, Higiene industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada.
Crédits acadernlcs: 60
Preu: 350.000 ptes (2.103,54 euros) (tecnic intermedi)

+ 375.000 ptes (2.253,80 euros) (técnic superior especialista)
= 725.000 ptes (4.357,34 euros) Master

Calendari
Inici: setembre de 2001. Fi: setembre de 2003
Classes: dilluns, dimarts i dijous, de 18.30 a 22h.
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic

Cursos i postgraus

Curs de prevenció de riscos laborals
(Técnic superior especialista)
Professor responsable
Francesc Serra i Fabregó, enginyer técnic industrial i técnic en
Prevenció de Riscos Laborals amb les especialitats de: Seguretat
en el treball, Higiene industrial i Ergonomia i Psicosociologia
aplicada.
Calendari
Inici: 24 de setembre de 2001. Fi: 14 de maig de 2002
Classes: dilluns, dimarts i dijous, de 18.30 a 22h.
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédlts académlcs: 30
Preu: 350.000 ptes (2.103,54 euros)

Postgrau en mediació
Director del curs
Dr.Tulio Rosembuj, catedrátic i director de l'lnstitut d'Economia
Pública, Cooperativa i Dret Financer
Calendari
Inici: 25 de gener de 2002. Fi: 15 de juny de 2002
Classes: divendres, de 18 a 22h; dissabtes, de 10 a 14h.
Lloc de realització: FCjEde la Universitat de Vic
Crédlts académics: 15
Preu: 275.000 ptes (1.652,78 euros)



Finances •
I Comptabilitat

Itn •••.•• llt-"re . ecció General
Professor responsable.

Toni Mora i Puigví, responsable Formació Continuada FCJE de la UV

Calendari

Inici: octubre de 2001. Fi: juny de 2002

Classes: dilluns, dimecres i divendres, de 18.30 a 21.30h.

L10c de realització: ESERP -Barcelona-

Crédlts académlcs: 30

Preu: 520.000 ptes. (3.125,26 euros)

Turisme
od

Professor responsable

Ferran Huertas i Colomina, director d'Estudis i Masters de l'área

d'Empresa d'ESERP

Calendari

Inici: octubre de 2001. Fi: juny de 2002

Classes: dimarts i dijous, de 18.30 a 22h.

L10c de realització: ESERP - Barcelona-

Crédits acadernlcs: 30

Preu: 550.000 ptes. (2.704,55 euros)

turisme
Professors responsables

Sergi Massana, professor de Turisme de la Facultat de Ciéncies
Jurídiques i Econórniques de la UV

Anna Palomo, professora de Turisme de la Facultat de Ciéncies
Jurídiques i Econórniques de la UV

Calendari

Inici: gener de 2002. Fi: juny de 2002.

Classes: divendres, de 18 a 22 h i dissabtes, de 10 a 14h.

L10c de realització: FCJE de la Universitat de Vic

Crédits academics: 17

Preu: 275.000 ptes (1.652,84 euros)

Postgrau

Postgrau de técnlques de gestió pública
Professor reponsable

David Poi i Torrella, interventor delegat del Parlament de Catalunya,

vicepresident de l'Associació Catalana d'Estudis del Sector Públic

(ACESP).

Calendari

Inici: 2 d'octubre de 2001. Fi: 23 de maig de 2002

Classes: dimarts i dijous de 18 a 21.30h

L10c de realització: ACESP - Barcelona-

Crédits académlcs: 15

Preu: 300.000 ptes. (1.803,04 euros)

os grau de
n activitats
Professora responsable

Hermínia Andreu, consultora i professora d'ESADE

Calendari

Inici: 6 de novembre de 2001. Fi: 7 de maig de 2002

Classes: dimarts i dijous, de 19 a 22h.

L10c de realització: Institut de Formació Municipal- Blanes-

Crédlts academlcs: 15

Preu: 260.000 ptes. (1.562,63 euros)

Implantació de la qualitat en el sector turístic
Professor responsable

Hermínia Andreu, consultora i professora d'ESADE

Calendari

Inici: 6 de novembre 2001. Fi: 29 de gener de 2002

Classes: dimarts i dijous, de 19 a 22h.

L10c de realització: Institut de Formació Municipal- Blanes-

Crédlts academlcs: 6
Preu: 130.000 ptes. (781,34 euros)

La Facultat aposta per mantenir un contacte amb el seu entorn empresarial i així poder donar respostes a les seves

necessitats i contribuir al creixement econórnic del territori. És en aquesta línia que la Facultat, després d'un bon nombre

d'experiéncies exitoses, disposa d'un programa de formació in company per a aquelles empreses amb unes necessitats

formatives molt específiques.

Tot i que la formació in companyés un concepte d'aprenentatge a mida i flexible a les necessitats empresarials. el

programa que esta aplicant la Facultat a diverses empreses es basa en els següents árnbits:

- Entom empresarial: recursos humans, rnárqueting, cornerc internacional. gestió economicofinancera. técniques

comptables ...

- Entom jurídic: salaris i nórnines, contractació, actualització tributária, prevenció de riscos laborals ...

- Entom turístic: planificació i rnárqueting, creació de producte turístlcs, fidelització de cllents, implantació de la qualitat...

- Entom tecnoíóglc: aplicacions d'internet i els seus factors clau d'éxit, gestió de projectes a la xarxa, e-rnárqueting ...

- Idiomes: anglés, francés, alemany ...• amb un enfocament molt práctic i adaptat a les necessitats comunicatives de les

empreses (speaking and listening).

Programa modular
de comunicació
empresarial en
llengua anglesa

....0) First Business Accreditation

(240 hores)

.....~ Business English Accreditation

for Professional Staff (480 hores)

.._0) Business English Accreditation

for Executive Staff (600 hores)



Informació i Documentació en
format semipresencial

La Diplomatura Biblioteconomia
Documentació ha obert també la pos-
sibilitat de cursar la carrera de forma
semi presencial. Els estudiants estaran
en contacte amb el professorat a tra-
vés d'Internet, d'on extrauran el ma-
terial de les diferents assignatures,
que podran seguir igualment assistint
a les c1asses que s'han programat al
lIarg de deu dissabtes del curs acade-
mie. Vegeu-ne la informació a la
www.uvic.es/fchtd/tele_infodoc.html

Nomenament de Cap de l'Area
de Recursos Humans

La professora Fina Dornenech, de la
Facultar de Ciencies Jurídiques i Eco-
norniques, ha estat nomenada Cap de
I'Area de Recursos Humans per tal
d'oferir un millor servei a la comuni-
rat un iversi tária.

CAMPUS

la Facultat de CiE!ncies
Humanes, Traducció i Documen-

tació canvia de domicili

Durant el mes de seternbre la
FCHTD es traslladará a l' edifici de la
Torre deis Frares, la inauguració final
del qual rindrá 1I0c el dia 18 d' octu-
bre, abans de l' acte d'inauguració del
curs acadernic 2001-02. Amb aquest
trasllat la Universitat de Vic tindra
agrupades en un sol campus totes les
escoles i facultats que la integren. A
l'edifici de la placa Miquel de Claria-
na, s'hi traslladara Eumo Editorial
que disposará del doble d'espai útil
que en l'actualitar.
Aquest octubre també acabaran les
obres del semisoterrani i la planta bai-
xa del segon bloc de l' edifici F on
s'instal-laran el gimnás per a Ciencies
de l'Activitat Física i de l'Esport i els
laboratoris d' audiovisuals per a Publi-
citar i Relacions Públiques.

Dos estudiants als campionats
de Pequín

Els estudianrs Andreu Vivo Tomas i
Xavier Valles i Teias, estudiants de
l'Escola Superior Johan Cruyff, cen-
tre vinculat a la Universitat de Vic per
a la impartició del títol propi de Ges-
rió i Direcció d'Ernpreses Esportives,
varen participar a la XXI Universiada
d'estiu que es va celebrar a Pequín des
del 22 d' agost fins a 1'1 de setembre
en les rnodalirats de gimnastica i wa-
terpolo.

Inauguració del nou curs

La inauguració oficial del curs 2001-
02 tindrá 1I0c el dijous 18 d' octubre a
l' edifici El Sucre. Ramon Pinyol,
professor de la Facultat de Ciencies
Humanes, Traducció i Documenta-
ció i vicerector d'Afers Acadernics de
la UV, impartirá la llicó inaugural.

NO CAL ANAR TAN CARREGAT
PER GAUDIR DE MOLTS AVANTATGES 1

11IUNIVER
DE VIC•l. e; '" 6
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Per beneficiar-te deis avantatges que t'ofereix Caixa Catalunya n'hi ha prou amb portar a

sobre una targeta. Perqué si és un Carnet UV com el que tu tens i esta vinculat a una Llibreta
Jove Total, podrás aconseguir:

- Descomptes en viatges, espectacles, museus ...
- Les superofertes de les Promocions Totals.
- Préstecs personals a un interés preferencial sense comissió.
- Internet i correu electrónic gratui·ts.

- Accés al Servei Caixa Catalunya On-Line de franco
- I Garantia de Compra Segura per Internet.

A més, recorda que el Carnet UV et permet consultar les teves notes des deis caixers
autornátics de Caixa Catalunya.

Si encara no has vinculat el teu carnet a una Llibreta Jove Total, fes-ho ara.
Només cal que passis per qualsevol de les nostres oficines o truquis a Unia Total i diguis
que ha vals fer.

Línia
~
900363738

www.caixacatalunya.es CAIXA CATAlUNYA .dJlb.."9l(F



Eumo publica un Uibre sobre el
patriotisme acarree

d'historiadors de prestigi

El lIibre Del patriotisme al catalanis-
me, que aplega articles d'historiadors
reconeguts com Joaquim Albareda,
Josep Fontana, Emest Lluch, Eva
Serra i Xavier Torres, entre altres, és
una de les novetats destacades d'Eu-
mo d'aquesr mes.
Aquest volum és el resultar d'un tre-
ball col-Iectiu d'investigació sobre les
institucions de govern catalanes i la
seva relació amb el conjunt de la so-
cietat i amb la monarquia hispánica,
entre els segles XVI i XVIII. També s'hi
exposa com, malgrat les adversitats
políriques, va persistir en els catalans
un sentiment de pertinenca i una
memoria de les llibertats perdudes,
que van expressar-se políticarnenr a
principis del segle XIX.

Altres novetats d'Eumo a la col-lecció
«Referencies», d'historia, són Un capi-
talisme impossible?, de Ramon Garra-
bou, Jordi Planas i Enric Saguer, i
Església, territori i sociabilitat (s. XVII-

XIX), de Joaquim M. Puigvert.

(...) Una quarta raó que fa que Con-
vergencia i Unió voti a favor d'aques-
ta lIei és que amb la Universitat de
Vic, avui, aquesta cambra sanciona
una tercera via a la qual va referir-se
fa poc el conseller de la Presidencia a
Vic; s'hi han referit altres diputats
d'aquesta cambra -el nostre porta-
veu, el Sr. Ramon Camp, pero també
diputats d'altres grups-, una tercera
via que es fa amb imaginació, es fa
dintre de la més estricta legalitat, en
el marc del sistema universitari ea-
tala, pero amb la imaginació suficient
per fer que la Universitat de Vic se si-
tu'¡ avui entre les tradicionals i clássi-
ques universitats públiques i les més
noves universitats privad es, perqué

CAMPUS

El primer analitza la gestió de la gran
propierat agraria a la Catalunya con-
ternporania. Mentre que el lIibre de
Puigvert és un estudi rigorós del món
parroquial a Catalunya dins un ampli
are temporal, a cavall de l'epoca mo-
derna i la conrernporánia.

Noves convocatóries dels Premis
de Didáctica i del Concurs

Narratives O d'Eumo Editorial

Aquest mes s'han fet públiques les ba-
ses per als segons Premis de Didáctica,
convocats per Eumo Editorial i la Fa-
cultat d'Educació de la UV, i s'ha con-
vocat una tercera edició del Concurs
Narratives O.
El Concurs Narratives O esta obert a
les obres que, respectant el format de
lIibre, facin una aportació innovadora
a la comunicació, I'humor o la litera-
tura. El premi consisteix en la publi-
cació de l'obra guanyadora dins la
col-Iecció «Narratives O»d'Eumo Edi-
torial.
L'objectiu deis Premis de Didactica
-tres premis de 75.000 pessetes, un
per a cada etapa educativa (infantil,

D o Ee u M

Vic, encara que és efectivament una
universitat privada, és també una uni-
versitat privada diferent: ni perse-
gueix cap benefici económic, ni té al
darrere cap ideologia concreta, ni res-
pon tampoc a cap grup de pressió. Hi
té, en canvi, un pes considerable
l'Ajuntament de Vic, i desitjo que en
el futur també hi tingui un pes la so-
cietat civil osonenca. Volia dir que la
Universitat de Vic és, efectivament, al
cent per cent una universitat de servei
públic: és privada pero de servei pú-
blic. I pensem nosaltres que en el fu-
tur la legislació universitaria, amb
més precisió que fins al moment pre-
sent, també sancionara, regularitzará,
legalitzará aquest tipus d'universi-

primaria i secundariar-, és promoure
la creació de materials didactics inno-
vadors. El jurat valora especialment
que els treballs dediquin atenció a la
diversitat i al tractament globalitzat
de les arees curriculars.
En tots dos casos, els originals presen-
tats han de ser inedits i no poden ha-
ver rebut altres premiso

Altres novetats d'Eumo Editorial

Aquest estiu ha sortit publicat el Ma-
nual de redacció administrativa, de
Núria Altés i Xavier Pejó, una guia
practica que presenta normes i con-
sells útils per poder dominar la redac-
ció i els documents que es generen en
un procediment administratiu.
l, en coedició amb la Universitat de
Barcelona, Eumo ha publicat Josep M.
Benet i Jornet i la fidelitat al teatre de
text, a cura d'Enric Gallén i Miquel
M. Gibert. Aquest volum recull les
intervencions deis participants al
col-loqui que va tenir lloc el 1993 a
Barcelona sobre l' obra teatral del co-
negut guionista de serials de televisió
Josep M. Benet i Jomet.

N T
tats, terceres vies, entre les públi-
ques clásslques i les privades que hi
ha actualment previstes per la lIei.

Fragment de la Presentació del Projecte de Hei
de reconeixement de la Universitat de Vic.
Enric CasteHnou i Alberg, aleshores (21 de maig
de 1997) diputat al Parlament de Catalunya pel
Grup Convergencia i Unió.

(Aquest és el darrer fragment que publiquem
deis parlaments pronunciats en el debat sobre
el Projecte de Hei de reconeixement de la uní-
versitat de Vic que hem anat oferint alternada-
ment els darrers mesos -des del Campus 93,
d'abril 2000-, i que reflecteixen I'opinió de tots
els partits prersents al Parlament de Catalunya.
Cal mencionar només que, com ja és conegut, el
Projecte de Hei es va aprovar per 112 vots favo-
rables, cap en contra i cap abstenció, per tant,
amb la unanimitat de les diputades i els dipu-
tats presents a la Cambra.)


