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Mireia Subirana, nova dega-
na de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar

Nomenada pel Patronat de la FUB el 17 
d’octubre, Mireia Subirana és doctora en 
Salut, Benestar i Qualitat de Vida per la 
Universitat de Leeds.

Convenis amb la Pontifícia 
Universidade Católica do 
Paraná
 
Tres convenis de dobles titulacions inter-
nacionals dels graus de la UVic-UCC de 
Periodisme, Publicitat i Relacions Públi-
ques i Mecatrònica, amb la PUCP.

Inauguració a Olot del 
Campus Professional de la 
UVic-UCC

El 20 d’octubre va tenir lloc a Olot la 
inauguració de curs dels centres Kreas i 
Teknós, que formen el Campus Professio-
nal de la UVic-UCC

Nou Centre Internacional de Formació Contínua 
i nous laboratoris de salut i de biociències
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Estudiants treballant en aprenentage per simulació amb el maniquí robotitzat dels laboratoris de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar.
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Mireia Subirana, nova 
degana de la Facultat de 
Ciències de la Salut i el 
Benestar

El Patronat de la Fundació Universitària 
Balmes va aprovar el 17 d’octubre el 
nomenament de la Dra. Mireia Subirana 
com a nova degana de la Facultat de 
Ciències de la Salut i el Benestar en 
substitució de la Dra. Marga Pla. 
L’elecció de la Dra. Mireia Subirana va 
requerir dues convocatòries públiques. 
En la segona, la comissió de selecció va 
acordar de proposar el seu currículum al 
Patronat de la FUB, que la va nomenar 
degana de la Facultat de Ciències de 
la Salut i el Benestar per quatre anys, 
prorrogables per quatre anys més.
Mireia Subirana Casacuberta és doctora 
en Salut, Benestar i Qualitat de Vida per 
la Universitat de Leeds; directora de 
Cures del Consorci Hospitalari de Vic; 
professora i coordinadora de Recerca 
i Qualitat de l’Escola Universitària 
d’Infermeria de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; membre 
del comitè d’experts de la Central de 
Resultats de l’Observatori del Sistema 
de Salut de Catalunya; i membre de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
Salut de Catalunya i Balears. 

Vista del Centre Tecnològic BETA des del pati central de l’Escola Politècnica Superior.

El 17 de novembre es va inaugurar el 
nou Centre Tecnològic BETA i els Ex-
perimental Science and Technology 
Labs, a l’espai de 260 m2 de la planta 
baixa de l’edifici Torre dels Frares.

La reforma ha suposat una inversió 
de 90.000 euros, amb una zona amb 
10 llocs de treball per a investigadors i 
una altra per als laboratoris instrumen-
tals, de cultius cel·lulars i les cambres 
termostatitzades. Unes instal·lacions 
destinades a recerca i a transferència 
de coneixement, sobretot de projectes 
competitius en biociències. Aquestes 
noves instal·lacions s’afegeixen als la-
boratoris que l’EPS dedica a docència, 
al Laboratori d’Anàlisi i a les plantes 
pilot del pa i la carn.

El Centre tecnològic en biodiversitat, 
Ecologia i Tecnologia i gestió Ambien-
tal i Alimentària (BETA) contribueix a 
la millora de la competitivitat i al des-
envolupament tecnològic de les empre-
ses en l’àmbit de la indústria alimentà-
ria i el medi ambient. Formen l’equip 
més de 20 investigadors experts en els 
àmbits de la biologia, la biotecnologia 
i l’enginyeria ambiental, l’alimentària i 
les energies renovables.

El Centre BETA forma part de TEC-
NIO, la xarxa que potencia la tecno-
logia diferencial, la innovació empre-
sarial i l’excel·lència a Catalunya i que 
identifica els centres tecnològics i 
grups universitaris experts  en innova-
ció i transferència de tecnologia.

Inauguració del Centre Tecnològic BETA 
i els nous laboratoris de Biociències

Inauguració dels laboratoris de Salut

El 31 d’octubre va tenir lloc a la Facul-
tat de Ciències de la Salut i el Benestar 
la inauguració dels nous laboratoris de 
pràctiques. Es tracta de la remodelació 
de nou espais de 230 m2 dedicats a les 
pràctiques d’Infermeria i de l’adequa-
ció i millora de 8 espais per a pràcti-
ques de Fisioteràpia.

La remodelació ha tingut presents 
els criteris de polivalència i flexibili-
tat, segons el Pla d’Espais i d’Eficièn-
cia Energètica de la UVic, i ha per-
mès introduir la simulació de darrera 
generació com a element de docència 
gràcies a l’adquisició d’un maniquí ro-

botitzat que permet fer simulacions 
d’alta fidelitat i que respon fisiològica-
ment a situacions programades (signes 
i símptomes, patologies, respostes a 
medicaments i tractaments adminis-
trats) i a diferents actuacions inferme-
res. Aquest nou robot integra un arbre 
de decisions en què es preveuen les 
diferents actuacions dels estudiants 
i les respostes possibles a cadascuna. 
A més, l’estructura de la sala permet 
l’actuació i interacció a temps real en 
diferents aules, i gravar la sessió en 
vídeo per analitzar les activitats i fer 
propostes de millora.
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Beques BBVA i Comtal Vila 
de Ripoll

Quaranta-vuit estudiants que aquest 
curs participaran en programes d’estudi, 
pràctiques i cooperació a l’estranger van 
rebre el 16 de desembre una beca de BB-
VA i de la Fundació Antiga Caixa Manlleu. 
Les dues entitats van repartir un fons 
de 19.500 euros a 48 estudiants de la 
UVic-UCC. Una part d’aquestes beques, 
15.000 euros, beneficiaran 35 estudiants 
que s’acullen a programes de mobilitat 
d’estudi i pràctiques. Uns altres 4.500 eu-
ros becaran l’estada de 13 estudiants que 
participaran en programes de cooperació.
El  mateix dia 16 es va lliurar també la pri-
mera Beca a l’Excel·lència Universitària 
“Comtal Vila de Ripoll” a l’estudiant de 
Psicologia Irene Lara. Es tracta d’una be-
ca que concedeix l’Ajuntament de Ripoll, 
valorada en 2.500 euros, per a estudiants 
residents al municipi de Ripoll que tin-
guin un bon expedient acadèmic i que 
necessitin una empenta econòmica per 
continuar els seus estudis.

Presentat el codi ètic de la 
UVic-UCC i de la FUB

La Fundació Universitària Balmes i la 
UVic-UCC s’han dotat d’un codi ètic 
consensuat per tots els estaments de la 
comunitat universitària.
El codi ètic es basa en tres valors es-
sencials: el compromís individual, 
l’equanimitat col·lectiva i la veritat cien-
tífica, que desplega en dotze principis 
generals pensats per conscienciar cada 
persona de la necessitat del seu com-
portament ètic i de la responsabilitat que 
se n’espera. El codi reflecteix, alhora, els 
compromisos de la comunitat universi-
tària davant de la societat.
El Síndic de Greuges de la Universitat 
és l’encarregat de fer el seguiment i 
d’avaluar el compliment d’aquest codi 
ètic i de la resta de normatives i regla-
ments que el despleguen, i en donarà 
comptes a la memòria anual del curs.
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El 24 d’octubre va tenir lloc a la UVic 
l’acte de presentació del Centre In-
ternacional de Formació Contínua 
(CIFC) de la Universitat de Vic - Uni-
versitat Central de Catalunya (UVic-
UCC), que va comptar amb la partici-
pació destacada de Guy Haug, expert 
en l’Espai Europeu d’Educació Superi-
or en avaluació, desenvolupament i in-
ternacionalització de polítiques i insti-
tucions d’educació superior i formació 
contínua, i de Joan Cohí, llicenciat en 
Psicologia, expert en recursos humans 
i director general de MC Asociados.

Jordi Montaña, rector de la Universi-
tat de Vic - Universitat Central de Ca-
talunya, va destacar la importància de 
la Formació Contínua a la UVic-UCC 
–que va definir com a peça clau i àrea 
prioritària de la institució–, així com el 
nou rol que ha de tenir en el futur. Per 
això, segons Montaña, “la Universitat 
de Vic ha hagut d’eixamplar les costu-
res que s’havien fet estretes per donar a 
la formació contínua una nova dimen-
sió, per tal de donar un millor i més 
ampli servei a la societat”. En aquest 
sentit, Joan Masnou, vicerector de Re-
lacions Internacionals i Formació Con-
tínua, ha destacat que “el nou Centre 
Internacional de Formació Contínua 
reflecteix el procés de canvi que ha so-
fert la formació contínua des dels ini-

cis fins ara, i per la qual ja han passat 
40.000 estudiants”.

Guy Haug  va parlar de les noves ten-
dències a Europa en educació contínua 
de cara al 2020 i va fer un repàs dels 
èxits i fracassos de l’estratègia europea 
pel que fa al Lifelong Learning. Una 
d’aquestes estratègies, segons Haug, és 
la internacionalització, entesa no com 
un pla de mobilitat, sinó com una ober-
tura a tots nivells. Va felicitar la Univer-
sitat de Vic per entendre el missatge i 
haver posat mesures per comprome-
tre’s amb aquest repte.

Joan Cohí va parlar de les necessitats 
i demandes del mercat laboral, que se-
gons va explicar ara es basen en models 
competencials. Segons Cohí, ja no es 
tracta només de saber i saber fer, sinó 
que també cal saber estar, voler fer i 
poder fer. Les competències transver-
sals que més importen a les empreses 
actualment són, segons Cohí, la capa-
citat d’aprenentatge continuat i sos-
tingut en el temps, el treball en equip, 
responsabilitat en el treball, actitud 
optimista, la flexibilitat i capacitat 
d’adaptació, l’orientació al client i la 
capacitat de resoldre problemes.

L’acte es va cloure amb un debat mo-
derat per Neus Pons, directora del 
Centre Internacional de Formació 
Contínua. 

Inauguració del Centre Internacional de 
Formació Contínua de la UVic-UCC

Joan Masnou, Guy Haug, Jordi Montaña, Joan Cohí i Neus Pons.
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Pel setembre es van signar tres con-
venis de dobles titulacions internaci-
onals dels graus de la UVic-UCC de 
Periodisme, Publicitat i Relacions Pú-
bliques i Mecatrònica, amb la Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR).

El treball conjunt dut a terme du-
rant el curs 2013-2014 entre la Facultat 
d’Empresa i Comunicació i l’Escola 
Politècnica Superior de la UVic-UCC 
i la universitat brasilera de la PUCPR 
ha portat a la signatura, per part dels 
rectors d’ambdues universitats, de tres 
títols dobles internacionals. Podran 
participar en el programa de doble ti-
tulació un màxim de cinc estudiants 
en els casos de Periodisme i de Publi-
citat i Relacions Públiques i de tres es-
tudiants del Grau de Mecatrònica per 
any acadèmic. L’acord estableix per als 
estudiants del programa un itinerari 
curricular en cada institució que deta-
lla les assignatures que hauran de cur-
sar cada semestre en cada universitat. 
D’aquesta manera, els estudiants del 

programa de Periodisme i Publicitat i 
Relacions Públiques podran obtenir la 
dobre titulació en quatre anys, i els es-
tudiants de Mecatrònica en cinc anys.

La Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná té 31.000 estudiants re-
partits en cinc campus de diferents 
ciutats de l’Estat de Paraná, al sud del 
Brasil, compta amb 120 grups d’inves-
tigació i té acords amb 246 universi-
tats de 33 països.
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Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació; Joan Masnou, vicerector de Formació 
Contínua i Relacions Internacionals; Jordi Montaña, 
rector, i els representants de la Pontifícia Univer-
sidade.

La presidenta de l’Institut Català de 
les Dones (ICD), Montserrat Gatell, i 
el rector de la Universitat de Vic - Uni-
versitat Central de Catalunya, Jordi 
Montaña, van signar el 23 de setembre 
un conveni marc de col·laboració entre 
el Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de Gènere de la UVic-UCC i l’ICD 
per al desenvolupament d’activitats 
conjuntes en l’àmbit dels estudis de 
gènere.

L’objectiu del conveni és promoure 
les relacions de caràcter acadèmic per 
fer activitats de docència, recerca, es-
tudis i projectes, així com accions de 
difusió i formació.

L’ICD col·labora amb la UVic-UCC 
amb un dels guardons dels premis 
Universitat de Vic als millors treballs 
de recerca d’estudiants de batxille-
rat. El Premi Institut Català de les 

Dones distingeix els millors treballs 
de recerca sobre la visualització de 
l’acció social de les dones, la defensa 
dels drets de les dones en la lluita per 
la igualtat d’oportunitats o la violèn-
cia masclista. L’objectiu és implicar i 
sensibilitzar la joventut sobre els va-
lors de la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.

Impuls a la perspectiva de gènere en el 
coneixement de l’ICD i la UVic-UCC

Nou Doctorat Industrial 
entre la UVic-UCC i Espais 
Escrits

L’AGAUR va resoldre favorablement 
la sol·licitud de Doctorats Industrials 
presentada conjuntament per Espais 
Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari 
Català i la UVic-UCC per portar a terme 
el projecte de tesi doctoral “Gestió del 
patrimoni literari català femení” de la 
doctoranda Mireia Munmany Muntal.
Aquest projecte el coordinaran el Grup 
de Recerca Consolidat (2014 SGR 62) 
Estudis de Gènere: Traducció, Literatu-
ra, Història i Comunicació de la UVic-
UCC, i l’empresa Espais Escrits. Xarxa 
del Patrimoni Literari Català.
L’objectiu d’aquest doctorat industrial 
és crear un model de valorització de la 
gestió del patrimoni literari català.
La concessió d’aquest ajut permetrà la 
col·laboració entre el grup de recer-
ca de la UVic-UCC i l’empresa Espais 
Escrits, i servirà perquè la doctoranda 
Mireia Munmany, estudiant de doc-
torat en el marc del Pla de Doctorats 
Industrials de l’AGAUR, sota la modali-
tat d’Ajut Específic, pugui dur a terme 
el projecte, que derivarà en l’elaboració 
de la tesi doctoral.
La doctoranda Mireia Munmany tindrà, 
com a directores de tesi la Dra. Pilar 
Godayol, coordinadora del grup de 
recerca de la UVic-UCC, i la Dra. Mont-
serrat Comas, directora de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la 
Geltrú. Per part de l’empresa, la docto-
randa tindrà com a responsable la Sra. 
Carme Torrents.

Convenis amb la Pontifícia Universidade
Católica do Paraná

Carme Torrents, Mireia Munmany i Pilar Godayol.

CAMPUS
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Montserat Gatell i Jordi Montaña, al centre, amb 
els membres del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de Gènere de la UVic-UCC.
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Primer Ajut per a estades de 
recerca a Àsia en el marc del 
programa Horitzó Àsia

En el marc del programa Horitzó Àsia, 
el 19 de desembre es va lliurar el primer 
Ajut per a estades de recerca a Àsia a 
Ignasi Arranz Urgell, doctorand del pro-
grama de ciències Experimentals i Tec-
nologia de la UVic-UCC, per treballa amb 
el grup de biologia marina i pesqueria de 
l’Institut d’Oceanografia de la Universitat 
Nacional de Taiwan (IONTU).
Horitzó Àsia és un projecte per potenciar 
estratègies integrades en relació a l’Àsia 
que puguin afavorir el desenvolupament 
econòmic, social, educatiu i cultural de la 
ciutat de Vic i el territori.
Prèviament, l’11 de novembre va tenir 
lloc al Casino de Vic el diàleg “Japó i Ca-
talunya: visions culturals encreuades”, 
la primera de les tertúlia d’aquest cicle. 
L’objectiu era presentar i explorar les 
realitats culturals japonesa i catalana 
des de la perspectiva personal de dues 
persones vinculades estretament amb 
aquests dos països. 
Com a representant de la cultura cata-
lana es va convidar el Sr. Àngel Ferrer i 
Casals, filòsof i periodista vigatà que ha 
estat professor de la Universitat d’Estu-
dis Estrangers de Kyoto durant 30 anys i 
lector en diverses universitats japoneses. 
L’emperador del Japó va atorgar-li, l’any 
2003, el guardó Kyokujitsusho de l’Ordre 
del Sol Ixent, Raig Daurats i Rossetta.
D’altra banda, i per part de la cultura ja-
ponesa va participar en el diàleg Yukiko 
Murata, nascuda al Japó i resident a Bar-
celona des de fa més d’un quart de segle. 
És ceramista, vidriera, dissenyadora 
polifacètica i mestra de disseny i oficis en 
diverses escoles catalanes. Ha estat col-
laboradora del Festival Nits de Cinema 
Oriental i Japanzone.cat.

Ignasi Arranz amb el rector de la UVic-UCC, i 
Joan López, regidor de Cultura i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Vic.

Un moment de l’acte d’inauguració del curs del Campus Professional amb els alcaldes de Vic i Olot, i del 
rector de la UVic-UCC al centre de la mesa presidencial.

El 20 d’octubre va tenir lloc a Olot la 
inauguració de curs dels centres Kreas 
i Teknós, que formen el Campus Pro-
fessional de la UVic-UCC. L’acte, pre-
sidit per l’alcalde d’Olot, Josep M. Co-
rominas, va comptar amb la presència 
de Xavier Casares, president del Con-
sell de Formació Professional de Cata-
lunya; l’alcalde de Vic, Josep M. Vila 
d’Abadal; el president de la Federació 
Catalana d’Indústries Càrnies, Micha-
el Schara; i el rector de la Universitat 
i president de Kreas, Jordi Montaña. 
Dani Pérez, director de Persones i Or-
ganització de la Farga Group, va llegir 
la lliçó inaugural.

A través dels centres Kreas a Olot i 
Teknós a Vic, una cinquantena d’a-

lumnes van iniciar pel setembre la seva 
formació en el nou Campus Professi-
onal de la UVic-UCC, que s’inaugura 
oferint tres cicles formatius de grau 
superior: el CFGS Processos i Qualitat 
en la Indústria Alimentària, que s’im-
parteix al centre Kreas, a l’edifici de la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot; 
i el CFGS Animacions 3D, jocs i en-
torns interactius, i el CFGS Desenvo-
lupament d’aplicacions multiplatafor-
ma, que s’imparteixen a l’edifici de la 
Farinera de Vic. 

El model formatiu amb què s’oferei-
xen aquests tres cicles és de caràcter 
dual, que implica que els alumnes 
faran bona part de la seva formació en 
empreses del sector. 

El Campus Professional de la UVic-UCC   
va inaugurar oficialment el curs a Olot

Les dades de matrícula del curs 2014-15 
són positives, tant pel que fa al nombre 
total d’estudiants en titulacions oficials 
(5.725), com per l’increment d’un 5% de 
la matrícula de nou accés (1.750 matri-
culats). Aquestes dades són especial-
ment significatives si es té en compte 
el context de davallada d’un 7% de la 
demanda a Catalunya dels estudis que 
ofereix la UVic.

La matrícula total d’estudiants de grau 
a la UVic ha estat de 4.343 estudiants, 
amb els quals s’han omplert el 72% de les 
places que s’oferien. CAFE, Psicologia i 
Fisioteràpia tenien nota de tall.

La Facultat d’Educació, Traducció i Ci-
ències Humanes continua sent la facultat 
amb més pes específic, amb un 41% del 
total de la matrícula. Enguany, però, ha 
patit una davallada de la matrícula de 
Mestres de prop del 50%, d’acord amb 
la baixada de demanda general a causa 
dels nous requisits d’accés, però ha vist 
augmentada l’entrada als màsters, amb 
105 nous estudiants.

La Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar, amb un 25% de la matrícula 
total, ha rebut un fort increment de 
nou accés i una entrada significativa 
d’estudiants francesos a Fisioteràpia. 

El 84% dels matriculats de grau de la 
UVic la demanen en primera opció

CAMPUS
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Dolors Reig al Casino de Vic en la 
sisena edició de l’Àgora d’Opinió

El 29 de setembre va tenir lloc al Casi-
no de Vic una nova edició de l’Àgora 
d’Opinió, que va comptar amb la 
presència de Dolors Reig, psicòloga so-
cial experta en xarxes socials, per parlar 
de la “La revolució digital i el nou con-
sumidor connectat”.

Dolors Reig va explicar com s’ha de 
fer l’adaptació a internet i les xarxes 
socials que han canviat tots els sectors 
productius i les organitzacions. Va afir-
mar que “la comunicació 2.0 és una ex-
plosió absoluta de les formes, la qualitat 
i la quantitat de les relacions socials”. 
Segons Reig, el Twitter triomfa molt 
entre els sectors que necessiten estar 
informats. Ella mateixa diu que el que 
menys fa a Twitter és comunicar, sinó 

que s’informa i el fa servir per aprendre. 
Avui ja no té sentit parlar de virtualitat 
versus realitat, segons Reig, perquè és 
el ciutadà el que s’autoconvoca. Com a 
exemple, va posar la convocatòria de la 
V del passat 11 de setembre.

Reig també va parlar del màrqueting 
honest: la persuasió disminueix da-
vant de l’usuari crític, ja que segons ella 
“l’engany s’acaba viralitzant; avui en dia 
no té sentit dir mentides, és molt difícil 
enganyar”. Va recomanar a les empre-
ses ser present a les xarxes socials per 
estar en contacte amb el públic objectiu 
i va dir que “cal demostrar amb contin-
guts que el nostre producte o servei és 
millor que el dels altres”. 

Dolors Reig al Casino de Vic.

Manuel Esteller: Els països 
són rics perquè investiguen

Julita Oliveres i Jordi Villà presentant Manuel 
Esteller als estudiants de secundària.

El 3 de desembre l’investigador Ma-
nel Esteller, director del Programa 
d’Epigenètica i Biologia del Càncer de 
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Be-
llvitge, investigador i professor de la UB, 
va impartir la conferència “Epigenètica 
en la salut i la malaltia”, en el marc de 
les Tertúlies de Literatura Científica de 
l’Escola Politècnica Superior.
Esteller va parlar de manera rigorosa  i 
entenedora sobre com s’ha d’entendre 
l’ADN o l’epigenètica, que són les mar-
ques químiques que s’afegeixen al mate-
rial genètic i que permeten que funcioni 
correctament. Aquestes marques són 
les que expliquen el fet que tot i conèixer 
l’ADN, cada persona es reguli d’una ma-
nera determinada.

 

Núria Simó, nova 
representant de la 
comunitat universitària al 
Patronat de la FUB

La Dra. Núria Simó, professora de la Fa-
cultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes, va ser elegida el 28 d’octubre 
nova representant del PDI al Patronat de 
la Fundació Universitària Balmes, des-
prés d’imposar-se a Vladimir Zaiats en la 
votació que va tenir lloc durant el claus-
tre ordinari de la Universitat. Núria Simó 
substitueix Joan Soler, que va deixar 
vacant la plaça des que pel juliol va ser 
nomenat degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes.
Durant el Claustre, el rector i els mem-
bres de Junta de Rectorat van presentar 
els objectius del curs, cadascun des de 
la seva perspectiva. Hi van assistir 255 
dels 463 claustrals i 17 no claustrals.

Un moment de l’Àgora amb empresaris i polítics 
de la Garrotxa.

El 27 de novembre va tenir lloc al res-
taurant La Deu, d’Olot, la setena edició 
de l’Àgora d’Opinió amb el Dr. Bona-
ventura Clotet per parlar d’“Empresa i 

Recerca Biomèdica. Experiència d’èxit 
per compartir”. Van presidir l’acte 
l’alcalde d’Olot, Josep M. Corominas, 
i el Dr. Josep Arimany, president de 
Creacció. 

La conferència es va centrar en la re-
cerca sobre la sida, malaltia que “afecta 
35 milions de persones i que cada any 
n’infecta 2 milions més”. Segons el po-
nent, el tractament de la sida sol cos-
tar uns 7.500 euros l’any, però el cost 
pot baixar amb medicaments genèrics. 
“Gràcies a aquests tractaments s’ha 
aconseguit que una persona infectada 
tingui la mateixa esperança de vida que 
una que no ho estigui”. Pel que fa al fi-
nançament, va afirmar que “el fundrai-
sing és una bona eina per a la recerca, 
però cal millorar la llei de mecenatge”.

El Dr. Bonaventura Clotet a Olot
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Montserrat Puigdecanet gua-
nya el primer Premi Vicenç 
Fisas de la Fundació La Farga

Jordi Montaña, Ade Fisas, Montserrat Puigdeca-
net i Oriol Guixà en l’acte de lliurament del Premi.

Montserrat Puigdecanet, graduada en 
Administració i Direcció d’Empreses a la 
UVic, va ser la guanyadora de la primera 
edició del Premi Vicenç Fisas i Comella, 
que atorguen la Fundació La Farga i la 
UVic al millor treball de Final de Grau.
Al Premi hi poden optar tots els treballs 
de final de Grau de la UVic, de qualsevol 
àmbit temàtic, sempre que hagin 
obtingut una qualificació d’excel·lent 
i reflecteixin tres valors clau: el 
coneixement aplicat, la creativitat com 
a base de la innovació i la sostenibilitat, 
que són també valors que comparteix la 
Fundació La Farga.
L’acte de lliurament, que va tenir lloc 
el 24 de novembre, va ser presidit pel 
rector, Jordi Montaña, acompanyat 
d’Ade Fisas, directora de la Fundació La 
Farga, que va entregar el Premi en nom 
del seu pare i fundador de l’empresa, i 
del conseller delegat de La Farga Group, 
Oriol Guixà.
Montserrat Puigdecanet, autora del 
treball “La protecció de dades a l’àmbit 
empresarial: el dret a l’oblit” , tutoritzat 
pel professor Miquel Genís i Serra, del 
departament d’Economia i Empresa de 
la Facultat d’Empresa i Comunicació, 
va agrair el premi perquè dóna valor a 
l’esforç dels estudiants en el seu pas 
per la Universitat.

Creacció, l’agència d’Emprenedoria, 
Innovació i Coneixement, Quonext, el 
principal majorista de Microsoft Dyna-
mics del sud d’Europa, i la Fundació 
Universitària Balmes van signar el 20 
d’octubre un acord per a la creació del 
primer Centre de Desenvolupament 
Tecnològic (CEDART) a Vic. Estarà 
actiu a mitjans del 2015, tindrà la seu a 
la Casa de Convalescència i crearà cada 
any 20 llocs de treball especialitzats 
en el desenvolupament de solucions 
Microsoft Dynamics.

El conveni també preveu la creació 
d’un postgrau sobre Programació i 
Implantació de Solucions Microsoft 
Dynamics, que impartirà la UVic-UCC 

a partir del proper mes de gener. El curs 
de postgrau, de 750 hores, inclou una 
clàusula que permetrà, a tot el que la 
superi, incorporar-se al CEDART de 
manera automàtica amb un contracte 
de pràctiques de sis mesos. 

L’acord ha estat signat pel Dr. Josep 
Arimany, president de Creacció i re-
gidor de Ciutat del Coneixement de 
l’Ajuntament de Vic; Juan Antonio 
Herrero, president del grup Quonext; 
Joan Turró, director general de la FUB; i 
Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC. 
A l’acte hi van assistir diverses persona-
litats del món empresarial, tecnològic i 
acadèmic.

Centre de desenvolupament tecnològic 
sobre solucions Microsoft a Creacció

El Patronat de la Fundació Universi-
tària Balmes va acordar l’11 de desem-
bre la creació de la Fundació d’Estudis 
Superior en Ciències de la Salut que 
presidirà el Dr. Josep Arimany, patró 
de la FUB i comissionat per als estuidis 
de Medicina a Vic, i de la qual forma-
ran part Joan Turró, director general 
de la FUB, i Josep Terradellas, secreta-
ri general de la FUB. 

De la Fundació d’Estudis Superiors 
en Ciències de la Salut, participada 
per la Fundació Universitària Balmes 
i per la Fundació Universitària del 
Bages, en dependrà la futura Facultat 
de Medicina de Vic que s’instal·larà a 
Can Baumann, edifici que se cedirà a la 
UVic-UCC en el moment que la nova 

Facultat hagi obtingut els permisos de 
creació. 

Els nous estudis de Medicina es ca-
racteritzaran per un alt nivell d’excel-
lència professional en valors i compe-
tències, una vocació internacional i 
una oferta docent genuïna i diferenci-
ada. 

S’estima que l’impacte socioeconò-
mic en el territori, fruit de la implan-
tació d’aquests estudis, sigui d’un vo-
lum d’inversió inicial en equipaments i 
infraestructures de 19 milions d’euros; 
un volum de negoci generat al voltant 
dels 22 milions d’euros (que represen-
taria el 0,3% del PIB d’Osona i el Ba-
ges); i una ocupació creada de 243 llocs 
de treball.

Creació de la Fundació d’Estudis 
Superiors en Ciències de la Salut

Josep Arimany, Pere Torres, Jordi Montanya, Jordi Marín i Juan Antonio Herrero en primer terme de la foto.
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El 6 de novembre es va inaugurar al 
MNAC el 9è Col·loqui Internacional 
Verdaguer. La conferència inaugural 
la va impartir el Dr. Joaquim Albareda, 
catedràtic de la UPF, sobre “1714: Les 
raons de la resistència”. 

A 300 anys del final de la Guerra de 

Successió (1702-1714), en el context 
commemoratiu de l’episodi bèl·lic que 
polaritza el mite nacional de la derrota 
en el setge i la caiguda de Barcelona, el 
IX Col·loqui Internacional Verdaguer 
analitzà la imaginació literària, els discur-
sos historiogràfics i les representacions 
artístiques que, al llarg del vuit-cents, 
visibilitzen el conflicte.

Els àmbits temàtics del Col·loqui es 
concretaven en quatre eixos: L’any 1714. 
Realitat i mite; Memòria i conflicte 
del passat; Experiències i perspectives 
contemporànies; i Jacint Verdaguer, 
amb especial atenció al conflicte en la 
seva obra.

El Col·loqui es va celebrar durant tres 
dies en tres escenaris diferents. El primer 
dia, al Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya al matí i a l’IEC a la tarda. El segon 
dia a la UVic i el tercer dia, de cloenda, 
al Centre Cultural de Folgueroles.

08

La UVic commemora el 
centenari de l’inici de la 
Primera Guerra Mundial

Exposició “El pa i la guerra”, exhibida al vestíbul de 
l’edifici Torre dels Frares.

La UVic va programar més de vint 
activitats per commemorar l’inici de la 
Primera Guerra Mundial, entre les quals 
hi havia quatre conferències: la de Carme 
Sanmartí sobre “La Primera Guerra 
Mundial, una guerra industrialitzada” 
(20 d’octubre); la de Giovanni Cattini 
sobre la “I Guerra Mundial i el seu 
impacte físic i psicològic” (22 d’octubre); 
la del reporter de La Vanguardia Plàcid 
Garcia-Planas sobre “Paraules per a 
una guerra” (4 de novembre) i la de Joan 
Esculies sobre el seu llibre 12.000! Els 
catalans a la Primera Guerra Mundial 
(12 de novembre). Aquesta obra també 
va protagonitzar una sessió del Club de 
Lectura de la UVic al Casino el dia 22 
d’octubre.
Paral·lelament es varen fer quatre 
exposicions: “Les línies del front”, al 
Casino de Vic; “El pa i la guerra”, de 
fotografies de la col·lecció de Joaquim 
Sañé, al vestíbul de l’edifici Torre dels 
Frares; “Art i guerra”, selecció virtual 
d’imatges i textos a càrrec de Carme 
Sanmartí, als vestíbuls de l’edifici B 
i Torre dels Frares; i “Centenari de la 
Primera Guerra Mundial: exposició 
bibliogràfica”, a la Biblioteca Ricard 
Torrents.
Conjuntament amb Cineclub Vic, es 
varen projectar les pel·lícules Capitán 
Conan, de Bertrand Taverner (França, 
1996) el 25 de novembre, i Bon Nadal, de 
Christian Carion (Fr-Al-Bel, 2005), el 16 
de desembre. 

IX Col·loqui Internacional Verdaguer

Ricard Torrents, president de la Societat Ver-
daguer; Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC;  
Ramon Pinyol, director de la Cètedra Verdaguer; 
i Joaquim Albareda, catedràtic de la UPF, en la 
inauguració al MNAC. 

Creat l’Espai expositiu Josep Vernis

La UVic va homenatjar el dia 10 d’oc-
tubre el professor Josep Vernis amb la 
creació de l’Espai expositiu que porta 
el seu nom.

Josep Vernis (Vic, 1940) és un artis-
ta osonenc format a l’Escola de Belles 
Arts de Barcelona. Membre destacat 
del projecte universitari de Vic des 
de la seva fundació, ha estat professor 
d’Educació Artística a la l’Escola de 
Mestres d’Osona i a la Facultat d’Edu-
cació de la Universitat de Vic des de 

l’any 1977 fins al 2005.
Pintor i escultor molt reconegut, ha 

exposat a Catalunya i a diversos països 
del món. A la ciutat de Vic destaquen 
les pintures murals de la Sala de Plens 
del Consell Comarcal d’Osona, de l’Au-
ditori de l’Edifici El Sucre i de la Sala 
Verdaguer del Casino; l’escultura Ícar 
al Carrer Historiador Ramon d’Abadal 
i Vinyals; i la façana de la Casa Furriols 
a la Rambla del Carme. 

Un moment de l’acte d’inauguració de l’Espai Josep Vernis al Campus de Miramarges.
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Lliçó de jubilació de la 
professora Núria Franch

Núria Franch entre la la secretària general,Carme 
Sanmartí, i el rector de la UVic-UCC, Jordi Mon-
taña.

Núria Franch, professora del 
Departament de Ciències de l’Activitat 
Física de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, va 
impartir el 3 de desembre, la seva lliçó de 
jubilació, “La complexitat del moviment”. 
L’encomi va anar a càrrec del professor i 
company de departament, Gil Pla.
Un mes abans, el 7 de novembre, el 
rector Jordi Montaña va lliurar-li la 
insígnia de la UVic-UCC amb motiu de 
la seva jubilació. El lliurament s’havia 
d’haver fet durant l’acte d’Inauguració 
oficial del curs, però no va ser possible 
perquè Núria Franch era al Marroc, tal 
com va explicar en el seu moment la 
secretària general, Carme Sanmartí. 
Núria Franch es va incorporar al 
Departament d’Educació Infantil 
dels encara Estudis Universitaris de 
Vic el curs 1993-1994, per impartir 
l’assignatura de Desenvolupament 
Psicomotor. Des d’aleshores i durant 
més de 20 anys de docència i recerca 
a la Universitat, Núria Franch ha 
estat molt activa en les àrees de la 
Psicomotricitat i del Desenvolupament 
Psicomotor, no sols en la formació de 
mestres d’Educació Infantil, sinó també 
a Educació Primària i a CAFE, grau del 
qual també en va ser professora. La 
seva aportació i dedicació a la UVic-UCC 
ha contemplat també la parcel·la de la 
gestió, dirigint l’aleshores departament 
d’Educació Infantil, així com, els darrers 
anys, s’ha centrat a coordinar el Projecte 
de Pràctiques al Marroc de la FETCH.

El 27 de setembre va tenir lloc a l’Escola 
Politècnica Superior de la UVic-UCC 
una nova competició que, adreçada a jo-
ves estudiants d’entre 7 i 15 anys, ampliava 
el seu programa de robòtica educativa. 
Es tracta de l’organització d’un torneig 
classificatori de la World Robot Olym-
piad (WRO), originària del continent 
asiàtic i que va arribar a casa nostra l’any 
2013 a través de la Fundació EducaBOT, 
entitat responsable de l’organització dels 

tornejos de la WRO a l’Estat espanyol. 
Actualment ja hi ha tornejos d’aquesta 

competició a més de 35 països dels cinc 
continents. A Europa hi ha competicions 
a Alemanya, Suïssa, Dinamarca, Grècia, 
Espanya, Ucraïna i Rússia.

El torneig s’emmarcava en el conjunt 
de 16 tornejos classificatoris que la Fun-
dació EducaBOT gestionava aquest any 
a tot l’Estat (dos dels quals a Catalunya: 
Barcelona i Vic). 

Torneig classificatori per a la World 
Robot Olympiad a l’EPS

Inauguració oficial del curs 2014-
2015 amb el conseller Santi Vila

El 17 d’octubre va tenir lloc a la  UVic 
l’acte acadèmic d’inauguració de curs 
amb una nodrida representació del 
món universitari i polític. L’acte, pre-
sidit pel rector, Jordi Montaña, va 
comptar amb la presència del conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, de l’alcalde de Vic i president de 
la FUB, Josep M. Vila d’Abadal i del 
secretari d’Universitats i Recerca, 
Antoni Castellà. També hi va assis-
tir una representació del Parlament 
de Catalunya, amb Salvador Milà, 
diputat i president de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, els diputats 
Marta Pascal i Sergi Vilamala, i Car-
me Sayós, diputada al Congrés.

Després de la videomemòria del curs 
anterior, introduïda i presentada per 
la Dra. Carme Sanmartí, secretària 
general, i de la lliçó inaugural del Dr. 
Lluís Benejam sobre Aigua i territori. 
Aportacions de la ciència en la seva gestió, 
es van concedir les distincions institu-
cionals.

La medalla de la UVic-UCC, la 
màxima distinció, es va concedir a la 
Xarxa de Custòdia del Territori. Tam-
bé es van donar els diplomes de Premi 
Extraordinari als estudiants que el 
curs passat es van titular amb el millor 
expedient acadèmic. 

Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes; Jordi Monta-
ña, rector de la UVic-UCC;  Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat; i Antoni Castellà, secretari 
d’Universitats i Recerca, durant l’acte oficial d’inauguració del curs 2014-2015.
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Gairebé cent persones  
a l’Apps&Games Day

El 26 de setembre va tenir lloc l’Apps& 
Games Day al Mobile World Center amb 
gairebé un centenar d’assistents. Un dels 
objectius de la jornada era posicionar la 
Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya i el Màster Apps & Games com 
a referència en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, i molt 
especialment en les àrees de la mobilitat, 
gamificació i els serious games. 
A banda de la qualitat dels ponents, 
es van poder veure els resultats de la 
primera edició del Màster gràcies a la 
presentació que els estudiants van fer 
dels seus treballs del curs anterior.

El 31 d’octubre va tenir lloc la Cons-
titució de la Comissió de Govern de 
l’Hospital Universitari, el màxim òrgan 
de govern del projecte que impulsen 
de manera conjunta la Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC), el Consorci Hospitalari 
de Vic (CHV) i la Fundació Hospital 
de la Santa Creu de Vic (FHSC),  que 
té com a funció principal aprovar el pla 
anual de col·laboració entre les tres ins-
titucions i vetllar pel seu compliment. 
La Comissió està formada per 14 mem-
bres, 7 de la FUB/UVic-UCC i 7 del 
Consorci Hospitalari de Vic i la Fun-
dació de l’Hospital de la Santa Creu 
(CHV-FHSC). La presidència serà ro-

tatòria i correspondrà a la FUB en els 
anys parells. El primer president de la 
Comissió de Govern és l’actual presi-
dent del patronat de la FUB i alcalde 
de Vic, Josep M. Vila d’Abadal.

En aquesta primera reunió consti-
tuent es va presentat l’informe que re-
cull les principals accions que s’han dut 
a terme en el primer mig any de vida del 
projecte, d’ençà que pel maig la Gene-
ralitat de Catalunya va atorgar la con-
dició d’hospitals universitaris al Con-
sorci Hospitalari de Vic i a la Fundació 
Hospital de la Santa Creu, en conveni 
amb la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya.

Es constitueix la Comissió de 
Govern de l’Hospital Universitari

Un moment de la constitució de la Comissió de Govern de l’Hospital Universitari a la Sala de Consellers de 
l’Ajuntament de Vic.

A partir del curs 2015-2016 la ciutat de 
Vic tindrà una nova residència univer-
sitària que portarà el nom de RUVic. 
Situada al carrer de Miquel Llor, 18, a cinc 

minuts del campus i a prop de la zona 
del Nadal, la nova residència comptarà 
amb 237 habitacions, individuals i dobles, 
equipades amb labavo, cuina-office, 
internet i telèfon. La residència també 
tindrà espais comuns, com sales d’estudi, 
menjador-cafeteria, zona de vending, sala 
de fitness, bugaderia autoservei, terrassa 
i pàrquing de cotxes i bicicletes.

L’obra l’han portada a terme l’empresa 
Etainsa i la promotora Sagitari. A partir 
del mes de febrer del 2015 ja s’hi podran 
fer inscripcions i es preveu que es posi 
en marxa pel juliol.

El curs 2015-2016 Vic disposarà d’una 
nova residència universitària

CAMPUS

Un moment de la jornada Apps&Games.

Anton Granero guardonat 
per la seva trajectòria com  
a dissenyador

El 23 de desembre Anton Granero va re-
bre el Premi de Disseny EartVic 2014 de 
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic 
per la seva trajectòria com a dissenyador, 
difusor i promotor del disseny a Osona. 
Aquesta era la primera edició dels premis 
EartVic d’art i disseny que es lliuraran 
anualment amb la intenció fomentar les 
bones pràctiques en l’art i el disseny.
El Premi d’Art 2014 es va lliurar al pro-
jecte Art i Escola del Centre Pedagògic 
d’Osona i ACC Centre d’Arts Contemporà-
nies, per la pràctica de la pedagogia de 
l’art i la seva difusió entre els escolars. 

Joan López, regidor de Cultura de l’Ajuntament 
de Vic; Ramon Ricard, director de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny; Ferran Blancafort, arquitecte 
i membre del jurat; i Anton Granero. Foto: Jordi Puig.
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Premi Sebastià Àlvarez 
per a Mireia Jurado, Maria 
Nadal i Anna Palomar

Tots els premiats amb l’alcalde de Roda de Ter, 
Jordi Serra; Montserrat Sans, vídua de Miquel 
Martí i Pol; Federico Mayor Zaragoza, exsecretari 
general de la UNESCO; i Jordi Montaña, rector de 
la UVic-UCC.

El 16 de novembre es van premiar les 
estudiants Mireia Jurado, Maria Nadal 
i Anna Palomar amb el Premi Sebastià 
Àlvarez, que es concedeix al millor treball 
de fi de grau de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la 
Universitat de Vic - Universitat Central 
de Catalunya. El Premi el dota la família 
del Sr. Sebastià Àlbarez per mantenir la 
memòria i el llegat de qui fou mestre de 
Roda de Ter de 1917 a 1939.
El Premi Sebastià Álvarez s’entrega 
anualment –aquest és el segon any– en 
la gala dels Premis Literaris Miquel Martí 
i Pol de Roda de Ter. Enguany, a l’entrega 
dels premis hi eren convidats el rector de 
la UVic-UCC, Jordi Montaña, i Federico 
Mayor Zaragoza, exsecretari general de 
la UNESCO.
Sebastià Àlvarez va crear el 1931 
el Col·legi Álvarez, al carrer Bac de 
Roda. L’any 1939 va deixar la població 
i continuà exercint la docència a 
Barcelona, on va crear una altra escola, 
que li va valer, a títol pòstum, la Medalla 
d’Argent de la Ciutat al Mèrit Docent. 
L’any 1980, a instàncies dels seus antics 
alumnes, l’Ajuntament de Roda li va retre 
un homenatge i va dedicar-li una plaça 
amb un monòlit que porta el seu nom.

El 18 de novembre es va presentar al 
Departament de Salut, de la mà del 
Dr. Carles Constante, director general 
de Planificació i Recerca en Salut, de 
Candela Calle, directora de l’Institut 
Català d’Oncologia, i de Jordi Montaña, 
rector de la UVic-UCC, la designació 
del doctor Xavier Gómez-Batiste com 
a Medical Officer for Palliative and 
Longterm Care a l’Organització Mundial 
de la Salut, amb seu a Ginebra.

Aquest càrrec de nova creació assu-
meix la màxima responsabilitat en cures 
pal·liatives de l’OMS, i és conseqüència 
de la Resolució 67/19 de l’Assemblea 
Mundial de Salut de 24 de maig de 
2014 Strengthening of palliative care as a 
component of comprehensive care throughout 
the life course. La resolució insta tots 
els governs a dissenyar i implementar 
programes de cures pal·liatives basats en 
els principis de salut pública de cober-
tura, accés, equitat, qualitat, amb visió 
poblacional i comunitària, que millorin 
la qualitat de vida de les persones que 
pateixen malalties cròniques avançades 
i de les seves famílies d’una manera 
precoç, des que en tinguin necessitat 
en la seva evolució. També insta tots 
els serveis de salut i socials a considerar 
l’atenció pal·liativa de qualitat com a 
dret humà fonamental.

El Dr. Gómez-Batiste té l’encàrrec 
de dissenyar un programa de cures 

pal·liatives d’abast internacional que 
proposi mesures en totes les àrees que el 
configuren, i de crear un grup d’experts 
internacional que apliqui aquestes me-
sures en col·laboració amb les socie-
tats científiques i organitzacions. La 
reunió fundacional del programa va 
tenir lloc a Barcelona els dies 10 i 11 
de desembre, i es va presentar amb 
el suport d’organitzacions nacionals i 
internacionals.

Gómez-Batiste és director de l’Ob-
servatori Qualy/Centre Col·laborador 
de l’OMS per a programes públics de 
cures pal·liatives, director de la Càtedra 
de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC, 
director científic del Programa per 
a l’atenció integral de persones amb 
malalties avançades de l’Obra Social “la 
Caixa”, i director d’Atenció Pal·liativa 
de SARQuavitae. 

Aquesta designació suposa un reco-
neixement al lideratge de Catalunya 
des que el 1990 es va iniciar el Projecte 
Demostratiu de Cures Pal·liatives de 
l’OMS, el primer programa públic de 
cures pal·liatives i referent a tot el món 
i que recentment ha posat en marxa un 
programa innovador d’Atenció a Perso-
nes amb Malalties Cròniques Avança-
des en el marc del programa per a la 
Prevenció i Atenció de Persones amb 
Malalties Cròniques del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Dr. Gómez-Batiste és nomenat 
Medical Officer for Palliative and 
Longterm Care a l’OMS 

Jordi Montaña, Carles Constante, Xavier Gómez-Batiste i Candela Calle durant la presentació del nomena-
ment del Dr. Gómez Batiste.

CAMPUS
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El Grup de Recerca en Biodiversitat, 
Ecologia i Tecnologia Ambiental i Ali-
mentaria (GR BETA) neix de l’antic GR 
MAIA i és reconegut l’any 2014 com a 
Grup de Recerca Emergent (2014 SGR 
1286) per l’AGAUR. L’equip de treball 
el conforma un equip multidisciplinar 
de més de 20 investigadors (doctors, 
estudiants de doctorat i tècnics de la-
boratori), tots experts en l’àmbit de la 
biologia, la biotecnologia, l’enginyeria 
ambiental i la indústria alimentària. 
El GR BETA està integrat en la seva 
totalitat dintre del Centre Tecnològic 
BETA (Xarxa TECNIO), conjuntament 
amb altres investigadors d’altres grups 
de recerca de la UVic-UCC.

Objectius
El grup té dos objectius principals: 1) 
contribuir a la conservació del medi 
ambient desenvolupant tecnologies 
per minimitzar els impactes ambien-
tals de les activitats antropogèniques i 
avaluant els impactes ecològics sobre la 
biodiversitat (tant a nivell terrestre com 
aquàtic) d’aquestes activitats, alhora  
que s’avalua l’efecte del canvi climàtic 
sobre el medi natural; i 2) contribuir 
al desenvolupament i innovació de la 

indústria agroalimentària, que d’altra 
banda té una presència important a la 
Catalunya Central.

El GR BETA considera la internacio-
nalització de la seva recerca i els seus 
investigadors com un objectiu clau per 
a la consolidació i promoció del Grup.

Línies de recerca
1. Tecnologia i Gestió Ambiental: desen-
volupament de sistemes sostenibles i efi-
cients de tractament, gestió i valorització 
de residus orgànics (destaquen les de-
jeccions ramaderes, residus d’indústries 
alimentàries, fangs de depuració i residus 
municipals), d’aigües residuals i de les 
emissions gasoses i olors que es generen 
en activitats agropecuàries i industrials, 
inclosos els estudis d’impacte ambiental 
i anàlisi del cicle de la vida. 

2. Ecologia Terrestre: estudis en di-
ferents àmbits de la biodiversitat i de 
l’ecologia terrestre (flora i fauna) per 
avaluar espècies i hàbitats. Desenvolu-
pament de tècniques, eines estadístiques 
i protocols per avaluar l’estat ecològic 
i generar la informació necessària per 
prendre les decisions correctes en l’àmbit 
de la gestió ambiental.

3. Ecologia Aquàtica: estudis de 

l’impacte del canvi global en la biodi-
versitat i funcionament dels ecosiste-
mes aquàtics (llacs, rius, aiguamolls i 
zones costaneres). Aquests impactes 
inclouen l’augment de la temperatura, 
l’eutrofització, els canvis en els usos del 
sòl i la salinització. També avaluem la 
qualitat de l’aigua i l’estat ecològic dels 
sistemes aquàtics i proposem mesures 
de gestió i restauració.

4. Indústria i Tecnologia Agroalimen-
tària: disseny i millora de processos 
d’elaboració i transformació d’aliments 
i de sistemes de gestió de la qualitat en 
matèria d’higiene i seguretat alimentària. 
Avaluació de les propietats fisicoquími-
ques i sensorials dels aliments, el des-
envolupament de tècniques i protocols 
(caracterització de components volàtils, 
valoració del greixos en l’alimentació 
animal i humana), identificació de re-
sidus contaminants (metalls pesants, 
pesticides, antibiòtics).

Aportació a la societat
D’una banda, el GR BETA porta a terme 
recerca molt aplicada i desenvolupa 
processos que responen a necessitats 
tecnològiques reals del món industrial i 
urbà, i contribueix a tenir una indústria i 
una societat més sostenibles i eficients, 
a nivell energètic i econòmic, més res-
pectuoses amb el medi ambient i menys 
consumidores de recursos. 

D’altra banda, contribueix de manera 
molt important a mantenir i restaurar els 
serveis que els ecosistemes aquàtics i te-
rrestres proporcionen a la societat, com 
són l’aigua per beure i per a l’agricultura, 
el lleure, la pesca, les matèries primeres, 
els sòls adients i lliures de contaminants 
per a activitats agrícoles i ramaderes, 
l’energia, etc. 

Són molt nombroses les col·laboracions 
amb empreses i amb administracions 
públiques en treballs de recerca i inno-
vació, i és molt important la participació 
del grup en projectes de recerca com-
petitius, sobretot a nivell internacional, 
que han donat lloc a un gran nombre de 
publicacions en revistes científiques de 
primer nivell.

Grup de recerca BETA

Consol Blanch, Josep Turet, Mireia Aguilera, Joan Colón, Anna Busquets, Miguel Cañedo-Arguelles, Sergio 
Ponsá, Ignasi Arranz, Carme Casas, Anna Fenosa, Xavier Serra, Albert Palou i Jonatan Ovejero.
També formen part del Grup: Sandra Brucet, Lluis Benejam, Àngels Leiva, Carlota Tayà, Mercè Molist, Núria 
Barniol, Lídia Raventós, Joan Font, Jordi Camprodon i Montse Masoliver.
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El 21 de novembre va tenir lloc a la 
UVic un sentit homenatge a la profes-
sora Francesca Bartrina, professora de la 
UVic-UCC, doctora en teoria de la lite-
ratura i literatura comparada, directora 
del Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de la Dona, editora de la col·lecció Capsa 
de Pandora d’Eumo Editorial i autora de 
nombrosos articles especialitzats sobre 
traducció i estudis de gènere, que va 
morir de càncer el passat mes de juny.

Com va dir el rector Jordi Montaña a la 
presentació, es tractava d’un acte “que li 
devíem”  i en el qual els seus companys 
van anar recordant la figura de Francesca 
Bartrina i la seva capacitat d’obrir nous 
fronts de recerca tot creant vincles entre 
el feminisme, la literatura, la traducció 
i darrerament la construcció social de 
la malaltia des d’una perspectiva de 
gènere. A aquest darrer àmbit s’hi va 
referir la Dra. Carme Valls-Llobet amb 
una conferència sobre com la medicina 
ha tractat socialment les malalties de 
dones i particularment el càncer.

També hi van intervenir Gerard Coll-
Planas, successor de Bartrina al capda-
vant de l’actual Centre d’Estudis In-
terdisciplinaris de Gènere; Eva Espasa, 
Ronald Puppo, Anna Pérez, Carme 
Sanmartí i Antònia Pujol. També Jordi 
Sala, marit de Francesca Bartrina, va 
agrair a la UVic l’homenatge i va anun-
ciar el desig de cedir al Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de Gènere una part de 
la biblioteca de la Francesca “tal com 

ella hauria volgut”. Dolors Rusiñol i Eva 
Marichalar, de l’Aula de Teatre, varen 
fer una lectura dramatitzada de textos 
d’Audre Lorde.

L’homenatge anà precedit per la pre-
sentació del llibre de Caterina Riba Ma-
ria-Mercè Marçal, l’escriptura permeable, 
publicat a Eumo Editorial a la col·lecció 
Capsa de Pandora, que Bartrina dirigia.

L’homenatge va continuar al Palau Ro-
bert de Barcelona, amb la dramatització 
d’un fragment de La infanticida, de Víc-
tor Català, a càrrec de la Cia Almaradas, 
i parlaments institucionals de Núria 
Balada, directora de l’Institut Català 
de les Dones; Francesc Parcerisas, degà 
de la Institució de les Lletres Catalanes; 
Carme Sanmartí, secretària general de la 
UVic-UCC i Lluïsa Cotoner, professora 
emèrita de la UVic-UCC. També hi va 
haver dues taules rodones.
Va posar punt i final a l’homenatge la 
representació d’un fragment de  l’obra 
De Víctor a Caterina, amb dramatúrgia 
de Francesca Bartrina, a càrrec de Sílvia 
Escuder, Pilar Prats i Carme Callol.
L’homenatgeva ser impulsat pel Cen-

tre d’Estudis Interdisciplinaris de Gè-
nere i el grup de recerca d’Estudis de 
Gènere: Traducció, Literatura, His-
tòria i Comunicació de la UVic-UCC, 
amb el suport de l’Institut Català de 
les Dones, la Institució de les Lletres 
Catalanes, l’Institut Interuniversitari 
d’Estudis de Dones i Gènere i Eumo 
Editorial. 

Homenatge a la Dra. Francesca Bartrina

Una imatge de l’acte d’homenatge a la UVic.

La UVic-UCC a la Universitat 
de Bochum

Els doctors E. Coromina, T. Julio, R. Pinyol, P. Goda-
yol i M. Llanas a la Universitat de Bochum.

Del 17 al 19 de setembre de 2014 
va tenir lloc a la Ruhr Universität de 
Bochum el 24è Col·loqui Germanocatalà. 
Cinc professors de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya, 
membres dels grups de recerca sobre 
Estudis de Gènere i sobre Textos Literaris 
Contemporanis, hi van presentar quatre 
comunicacions: el Dr. Eusebi Coromina 
(“Josep Carner: les vicissituds d’un text 
llatinoamericà”), la Dra. Pilar Godayol 
(“Viatjar, traduir, (re)escriure: Aurora 
Bertrana i el tròpic”), la Dra. Teresa 
Julio (“Irene Polo, una traductora 
transatlàntica a l’exili”), i els Drs. Manuel 
Llanas i Ramon Pinyol (“Un editor català 
a Llatinoamèrica a partir de 1937: Antoni 
López Llausàs”).

Anna Veiga serà la nova 
doctora honoris causa per la 
UVic-UCC

El Patronat de la FUB va aprovar l’11 de 
desembre la proposta d’atorgament del 
Doctorat Honoris Causa (DHC) a la Dra. 
Anna Veiga Lluch pel valor inqüestionable 
de la seva trajectòria acadèmica i 
professional. Veiga, llicenciada en 
Ciències Biològiques per la Universitat de 
Autònoma de Barcelona (UAB), dirigeix 
la investigació del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona. Aquest serà 
el primer DHC que acollirà Manresa i el 
primer que la UVic-UCC atorgarà a una 
dona. L’acte tindrà lloc a finals del primer 
trimestre de l’any 2015.

RECERCA
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Juegos multijugador. El poder de las 
redes en el entretenimiento
Ruth S. Contreras, José Luis Eguia, 
Alejandro Lozano

Editorial UOC
ISBN: 978-84-9064-371-6

Premsa i autodeterminació. 
Catalunya i Euskadi dins l’Espanya 
de la Transició
Cristina Perales

Editorial UOC
ISBN: 978-84-9064-459-1

¿Cómo diseñar una campaña de 
publicidad?
Sandra Vilajoana Alejandre (coord.), 
Mónika Jiménez Morales, Zahaira F. 
González Romo i Joan Vila Vinós

Editorial UOC
ISBN 978-84-9064-214-6

Per vells carrers de poble. Territori, 
marca, educació i patrimoni
Jordi Chumillas i Ricard Giramé (eds.)

Servei de Publicacions de la UVic-UCC
ISBN- 978-84-9416-449-1

Millors vincles, millors resultats? La 
relació entre docents i famílies per 
a l’èxit academic de tot l’alumnat
Jordi Collet i Antoni Tort (coords.)

Fundació Jaume Bofill, 2014
ISBN:  978-84-941-361-9-1

Moving Schools Towards ESD in 
Catalonia, Spain: The Tensions of a 
Change. 
Jucker, Rolf; Mathar, Reiner (Ed). 

Espinet, Mariona; Junyent, Mercè; Amat, 
Arnau; Castelltort, Alba: “Schooling for 
Sustainable Development in Europe. 
Concepts, Policies and Educational 
Experiences at the End of the UN 
Decade of Education for Sustainable 
Development.”

Switzerland: Springer, 2014 
ISBN: 978-3-319-09549-3

Octavio Paz 100 años
Zahaira F. Gonzalez Romo i Ruth 
Contreras Espinosa (coord.) 

La Casita Comunicación
ISBN 978-84-697-1503-1

Biomedical Engineering Systems 
and Technologies
6th International Joint Conference, 
BIOSTEC 2013, Barcelona, Spain, 
February 11-14, 2013, Revised 
Selected Papers
Editors: Mireya Fernández-Chimeno, 
Pedro L. Fernandes, Sergio Alvarez, 
Deborah Stacey, Jordi Solé-Casals, Ana 
Fred, Hugo Gamboa

ISBN: 978-3-662-44484-9 (Print) 978-3-
662-44485-6 (Online)

Maestros al vaivén. Aprender la pro-
fesión docente en el mundo actual
Sancho, J. I Hernàndez, F. (ed.). 

Creus, Amalia; Domingo, Laura i Ortiz, 
Marta:  “Soy maestra porqué siempre 
me han gustado los niños”. 

Barcelona: Octaedro, octubre de 2014
ISBN: 978-84-9921-583-9

Le verbe en toute complexité: 
acquisition, transversalité et 
apprentissage
C. Gomila i D. Ulma (dir.)

Casas, M. i Milian, M.: “La valeur ha-
bituelle du présent: approche de la 
conceptualisation du temps verbal 
présent parmi des élèves du primaire”

Paris: L’Harmattan
ISBN:  978-2-343-04806-2

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC
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L’enseignement scolaire en milieu 
rural et montagnard. Tome 6. L’école 
rurale et montagnarde en contexte 
nord méditerranéen.  Approches 
sociospatiales. 
Barthes, A. & Champollion, P. (dir.).

https://observatoireeducationterritoire.
files.wordpress.com/2014/08/tome6-
presentation.pdf

Abós, Pilar; Boix, Roser; Bustos, Antonio 
i Domingo, Laura: “Les écoles rurales 
des communautés autonomes 
espagnoles d’Andalousie, d’Aragon et 
de Catalogne.”

Besançon: Presses Universitaires de 
Franche-Comté, setembre 2014.
ISBN-978-2848674889 

Imatges de l’Escola. Imatge de 
l’Educació

Domingo Peñafiel, Laura:  “Aproximació 
a l’anàlisi conceptual de l’Escola 
Rural”

Edicions Universitat de les Illes Balears, 
novembre de 2014.
ISBN: 978-84-8384-294-2

Handbook on Global Environmental 
Change

Rivera-Ferre, M.G.: “Section 1.8. Global 
Environmental Change and Food 
security”

Rivera-Ferre, M.G.: “Impacts of 
Climate Change on Food availability: 
distribution”

Dordrecht, Heidelberg, New York, London: 
Springer, juny 2014
ISBN: 978-94-007-5785-1 

Alternative Agrifood Movements. 
Patterns of Convergence and 
Divergence
Research in Rural Sociology and 
Development, 21

Douglas H. Constance, Marie-Christine 
Renard, and Marta G. Rivera-Ferre 
(editors): “Introduction”.

Annette Desmarais, Beatriz Gascó 
and Rivera-Ferre, Marta G.: “Building 
alliances for food sovereignty: La 
Vía Campesina, NGOs and social 
movements.”

Marina di Masso; Marta G. Rivera-
Ferre; Josep-Lluis Espluga: “The 
transformative agri-food movement in 
Catalonia: operational divergences in 
the construction of food sovereignty.”

London: Emerald, novembre de 2014.

Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to 
the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change. http://www.ipcc-wg2.gov 

Dasgupta, P., Morton, J., Dodman, D., 
Karapinar, B., Meza, F., Rivera-Ferre, 
M.G., Toure Sarr,  A., Vincent, K.: “Part A: 
Global and Sectoral Aspects”. 

Cambridge: Cambridge University Press, 
juny 2014.

Internationalization in Teacher 
Education Vol. 4
Pia-Maria Rabensteiner i Gerhard 
Rabensteiner (editors).

Àngel Raluy & Elzbieta Szymanska-
Czaplak: “Tellecollaboration 
in Higher Education. A way to 
promote Intercultural Sensitivity, 
Internationalization and Cross-
cultural Interaction through Virtual 
Exchanges.”

Scheneider Verlag Hohengehren GmbH
ISBN: 978-3-8340-1393-4

El capítol presenta una experiència 
didàctica de telecol·laboració entre 
la Universitat d’Opole a Polònia i la 
Universitat de Vic. 

Market Research Methodologies: 
Multi-Method and Qualitative 
Approaches. 
Takhar-Lail, Amandeep; Ghorbani, Ali 
(Coordinadors). 

Simó, Salvador, Ginesta, Xavier; de 
San Eugenio, Jordi: “Problem based 
learning methodology.” 

Hershey, PA, USA: IGI Global, 2014.

Espiritualidad en clínica. Una 
propuesta de evaluación y 
acompañamiento espiritual en 
cuidados paliativos
E. Benito, J. Barbero, M. Dones (eds.)

Ester Busquets: “Capítulo 6. La muerte 
en la filosofía occidental. Ayer y hoy”

Madrid: Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos
ISBN: 978-84-940224-3-2 

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC






