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Carlota Riera, directora de l’Escola de Ciències de la Salut del campus UManresa; Jordi Montanya, rector de la UVic-UCC; Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Carme
Sanmartí, secretària general de la UVic-UCC; i la doctora honoris causa Anna Veiga.

Anna Veiga, doctora honoris causa a Manresa per la
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
La UVic-UCC celebra el seu
primer any com a federació
universitària

Es crea la U-Science Tech
com a evolució de l’Escola
Politècnica Superior

El 31 de gener del 2014, la Federació
Universitària Balmes i la del Bages van
signar un acord de federació que creava
una nova estructura universitària.

El canvi es fa amb la voluntat de consolidar i potenciar el prestigi de les àrees de
biociències i d’enginyeria, els dos pilars
que defineixen la personalitat del centre.

P.02
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Inaugurat el CISARC
del campus de Manresa
El Cenre Internacional de Simulació i Alt
Rendiment Clínic té com a principal finalitat millorar els processos d’aprenentatge
de professionals de l’àmbit de la salut a
partir de la simulació clínica.
P.04
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Josep M. Vila d’Abadal deixa
la presidència de la Fundació Universitària Balmes

La UVic-UCC celebra el seu primer
any com a federació universitària

Josep M. Vila d’Abadal, al centre de la foto, el dia
del plenari del Patronat de la FUB.

El plenari del Patronat de la Fundació
Universitària Balmes es va reunir el 16
d’abril per última vegada aquesta legislatura municipal. El seu president i
alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal,
va intervenir-hi per valorar aquests últims quatre anys al capdavant del Patronat i acomiadar-se’n, ja que no es torna
a presentar a les eleccions municipals.
Per a ell i per a alguns alcaldes també
representats en el plenari, la reunió va
ser l’última. Vila d’Abadal va parlar de la
Universitat com a “projecte nacional de
país”, va lloar la consolidació del model
mixt de governança, i va afirmar que
“el projecte universitari pot superar la
mateixa ciutat i ha de situar Vic al món”.
També va fer un agraïment a “la gent valenta que, amb il·lusió, va aconseguir que
Vic tingués universitat”.
El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, va agrair-li la feina feta i va
comentar que “la unió amb Manresa crea
una universitat nacional amb impacte al
territori i amb visibilitat internacional”.
El rector Jordi Montaña també va agrair
la confiança del president del Patronat
assegurant que mai no l’havia deixat
“sentir-se sol”.
Edita: Servei de Publicacions de la Universitat de
Vic - Universitat Central de Catalunya.
Redacció i coordinació: Miquel Tuneu.
Redacció: Manuel Llanas, Teresa Lleopart, Núria
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Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic, Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement, el rector
Jordi Montanya i Valentí Junyent, alcalde de Manresa.

Un any després de la seva creació, la
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) s’ha
convertit en un projecte estratègic per
al territori. El 31 de gener del 2014, la
Federació Universitària Balmes i la
Federació Universitària del Bages van
signar un acord de federació que creava una nova estructura universitària
arrelada al territori, a través dels seus
dos campus. En un any s’ha construït
un nou model d’universitat àgil, amb
òrgans de gestió flexibles i amb una
elevada capacitat decisòria que l’han
convertit en una institució que ha sa-

but entendre les demandes de l’entorn
socioeconòmic i donar-hi resposta.
En l’acte de balanç d’aquest primer
any, el rector Jordi Montaña va manifestar que la federació de la UVicUCC és un “projecte estratègic de
país, que n’amplia la centralitat” i va
exposar els resultats assolits i les línies de futur. El conseller d’Economia i
Coneixement, Andreu Mas-Colell, va
cloure l’acte destacant que “el model
de governança de la UVic-UCC recull
el millor del públic i el millor del privat” i que “aquest és un projecte bo per
a la Catalunya central i per al país”.

Es crea la U-Science Tech a partir
de l’Escola Politècnica Superior
La Comissió Executiva del Patronat
de la Fundació Universitària Balmes
va aprovar el canvi de nom de l’Escola Politècnica Superior pel de Facultat
de Ciències i Tecnologia, sota la marca
UST (U_Science Tech).
El canvi es fa amb la voluntat de consolidar i potenciar el prestigi de les
àrees de biociències i d’enginyeria, els
dos pilars que defineixen la personalitat del centre, i de definir i impulsar un
avenç significatiu pel que fa a resultats

científics i acadèmics. En conjunt, es
pretén posar el centre a l’avanguarda
de la formació i la recerca científiques
i tecnològiques fora de l’àrea metropolitana de Barcelona i adequar-ne la
imatge i la denominació als criteris
actuals.
La marca ha estat dissenyada per
Eumo Disseny i Comunicació en la
línia dels criteris estètics que actualment defineixen la personalitat de
marca del conjunt de la Universitat.
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Anna Veiga, primera doctora honoris
causa a Manresa per la UVic-UCC

La Dra. Anna Veiga llegint el discurs d’acceptació del doctorat honoris causa.

La biòloga i directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, Anna
Veiga, ha estat investida doctora honoris causa al campus de Manresa de
la UVic-UCC. Anna Veiga, que és la
primera dona que rep aquest reconeixement, va agrair a la Universitat, als
seus companys i a la seva família el suport rebut. «Sempre he intentat que
la meva tasca contribuís a millorar la
qualitat de vida de les persones, tant
en reproducció assistida com en medicina regenerativa», va explicar en el
discurs d’acceptació.
Per la seva banda, el rector Jordi
Momtaña va destacar que «la doctora Veiga també ha fet un gran servei
a la causa de la investigació científica
catalana en dotar-la d’una figura femenina emblemàtica. No solament
fa avançar la ciència, en el seu rol de
científica destacada, sinó que enriqueix el nostre imaginari obrint nous
objectius i perspectives per a les joves
estudiants amb vocació científica que
s’emmirallen en la seva obra i en els
seus assoliments en un món que, fins
no fa gaires anys, era gairebé exclusiu
dels homes».
La doctora i directora de l’Escola
Universitària de Ciències de la Salut
del campus UManresa, Carlota Riera,
va exercir de padrina de la doctoran-

da. Riera va posar de relleu «l’impacte
de les investigacions de Veiga en els
avenços per a la millora de la salut i el
benestar de les persones». Al seu torn,
la professora i investigadora de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la
UVic–UCC, Malu Calle, va ser l’encarregada de fer la laudatio de la nova
doctora honoris causa. La Dra. Calle va
destacat la vinculació d’Anna Veiga
amb dos avenços científics «pioners i
molt transcendents» per a la societat:
la fecundació in vitro i la investigació
en cèl·lules mare.
Veiga va liderar l’equip de l’Institut
Dexeus que va fer possible el naixement del primer nadó de l’Estat espanyol concebut per fecundació in vitro.
Actualment, Veiga ha assumit un nou
repte en el seu objecte d’estudi i treballa en el camp de les cèl·lules mare. La
biòloga està convençuda que la recerca
en aquest àmbit té un llarg recorregut i
ha subratllat el canvi de paradigma que
pot comportar: «Podríem arribar a curar amb cèl·lules, és la nova medicina
regenerativa».
Aquest és el cinquè acte d’investidura de doctor honoris causa de la UVicUCC. Els quatre anteriors foren Emili Teixidor, Valentí Fuster, Federico
Mayor Zaragoza i Henry Chesbrough
i es van celebrar al campus UVic de la
institució universitària federada.

La UVic-UCC s’incorpora a
SIGMA com a nou soci
La Fundació Universitària Balmes (FUB)
i SIGMA van signar el conveni que incorpora la UVic-UCC com a soci de ple dret
a SIGMA, amb una participació de l’1%.
SIGMA és l’únic consorci sense ànim de
lucre que proveeix solucions TI per a les
institucions d’Educació Superior a l’Estat
espanyol. Formalment es va constituir
l’any 1996 amb la finalitat de ser un referent tecnològic en l’àmbit de l’educació
superior, proporcionant eines de suport
a la docència i a la recerca als perfils de
personal d’administració i serveis, professorat i alumnes. La iniciativa, que sorgeix als anys 90, compta actualment com
a sòcies amb 8 universitats públiques
espanyoles de gran prestigi: Universitat
Autònoma de Barcelona, Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad de
Córdoba, Universidad Carlos III, Universitat Pompeu Fabra, Universidad Pública
de Navarra, Universidad de Valladolid i
Universidad de Zaragoza. Entre els seus
principals clients destaquen l’IQS, el Tecnocampus, la Blanquerna i la Fundació
Pere Tarrés.

El Departament de Salut
concedeix la Medalla Josep
Trueta al Dr. Xavier Gómez
Batiste-Alentorn
El director de la Càtedra de Cures
Pal·liatives de la UVic-UCC va ser distingit
aquest abril amb la Medalla Josep
Trueta al mèrit sanitari, concedida pel
Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya. La medalla i la placa Josep
Trueta foren creades l’any 1997 amb
la finalitat d’honorar les persones i les
entitats que s’hagin destacat de manera
significativa pels serveis prestats amb
vista al progrés i la millora de la sanitat.
Xavier Gómez Batiste-Alentorn és
doctor en Medicina per la Universitat
de Barcelona, especialista en medicina
interna i en oncologia a l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
És director del Màster universitari de
Cures Pal·liatives de les universitats
de Barcelona i UVic-UCC, i director de
la Càtedra de Cures Pal·liatives de la
UVic-UCC, en col·laboració amb l’Institut
Català d’Oncologia i l’Organització
Mundial de la Salut.
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Exposició de Josep Vernis
al Museu de Granollers

Josep Mayoral, alcalde de Granollers, Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC, Josep Vernis, Vicenç
Altaió i Alba Barnusell en l’acte d’inauguració de
l’exposició.

El 19 de març, va tenir lloc al Museu de
Granollers la inauguració de l’exposició
antològica de Josep Vernis, que va
comptar amb la presència de l’alcalde
de Granollers, Josep Mayoral, de la
regidora de Cultura Alba Barnusell, del
rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, i
de Vicenç Altaió, que va llegir un poema
dedicat a Vernis.
Jordi Montaña va posar en relleu la
vocació territorial de la UVic-UCC i el
seu interès a fer xarxa de coneixement
i de transferència cultural a través de
Fem UVic-UCC Territori.
L’alcalde Mayoral va destacar la
relació històrica entre les dues ciutats,
connectades per la C-17 i pel tren,
però sobretot pel fet de ser ciutats
de mercat, que coneixen el valor de
l’intercanvi i de la paraula dada.
L’exposició, comissariada per la
professora Anna Palomo, s’emmarca
dins de les activitats del programa Fem
UVic-UCC Territori.
L’exposició es va presentar per primer
cop l’octubre de 2014 amb motiu de
la inauguració de l’Espai Josep Vernis
del campus Vic de la Universitat de
Vic - Universitat Central de Catalunya
i s’exhibeix als pobles i ciutats
representats al Patronat de la Fundació
Universitària Balmes que hi estiguin
interessats.
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Inaugurat el Centre Internacional de
Simulació i Alt Rendiment Clínic

Valentí Martínez, director de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Junyent, alcalde de Manresa,
Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC i Òscar Dalmau, coordinador del CISARC.

El campus UManresa de la Universitat
de Vic – Universitat Central de Catalunya és la seu del nou Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic
(CISARC), un projecte que té com a
principal finalitat millorar els processos
d’aprenentatge de professionals de l’àmbit de la salut a partir de la simulació
clínica. El 3 de març va tenir lloc l’acte
d’inauguració, al qual va assistir el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, el
president de la Fundació Universitària
del Bages, Valentí Junyent, el director
general de la Fundació Universitària del
Bages, Valentí Martínez, i el director
de Formació Contínua, Òscar Dalmau.
Aquest nou centre aprofitarà l’equipament de la Clínica Universitària (CU+),

un edifici dotat d’espais de simulació
clínica d’alta complexitat tecnològica.
La creació del CISARC es va aprovar el
passat 23 de gener, en la darrera reunió
de la Comissió Permanent del Consell
General Federatiu de la UVic-UCC.
Actualment existeixen més de 500
centres de simulació clínica al món,
dels quals 170 estan situats a Europa i
habitualment tenen relació amb universitats, centres hospitalaris o patronals
sanitàries de prestigi internacional. El
que acollirà la Fundació Universitària
del Bages, com a campus Manresa de la
UVic-UCC, té intenció de convertir-se
en centre de referència a Catalunya en
aquest àmbit.

La UVic-UCC i el Tecnocampus de Mataró
signen un conveni de col·laboració
El 12 de març es va signar un conveni
marc que posa les bases de col·laboració
per tirar endavant projectes conjunts de
transferència de coneixement, recerca,
formació permanent i emprenedoria.
Més enllà de l’entesa entre els dos centres
universitaris, l’acord representa una nova
obertura territorial de la UVic-UCC.
L’acord, signat a Mataró, preveu la
possibilitat de crear noves ofertes formatives que puguin complementar les
respectives ofertes de cada institució i

que siguin d’interès per als territoris i el
país en general. En formació contínua es
planificaran activitats conjuntament, i
es compartiran programes i professorat
expert en aquelles àrees acadèmiques
comunes. A més, els programes que
Tecnocampus ofereix com a titulacions
pròpies de la UPF que siguin d’interès
per ser ofertes com a titulacions pròpies
de la UVic-UCC, o viceversa, podran
fer constar la doble titulació en els diplomes acreditatius.

CAMPUS

La UVic-UCC i la Fundació Grífols creen la
primera Càtedra de Bioètica de Catalunya

Joan Turró, director general de la FUB; Josep Arimany, comissionat per als estudis de Medicina a Vic; Jordi
Momtaña, rector de la UVic-UCC; Victòria Camps, presidenta de la Fundació Grífols; i Núria Terribas. directora de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols.

La Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya i la Fundació Víctor Grífols i Lucas van signar el 20 d’abril
l’acord de creació de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols, que s’instal·larà
al campus de Vic de la Universitat. Per
al rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, la vocació d’aquest nou centre de
transferència de coneixement és “establir interaccions qualitatives amb el
conjunt del territori al servei de la seva
societat”. La Càtedra tindrà com a titular la presidenta de la Fundació Grífols
i catedràtica de Filosofia Moral de la
Universitat Autònoma de Barcelona, la
Dra. Victòria Camps, i com a directora
la Sra. Núria Terribas, amb una llarga

trajectòria en el camp de la bioètica i que
actualment és directora de la Fundació
Víctor Grífols i Lucas. Es tracta d’una
iniciativa pionera, ja que és la primera
Càtedra de Bioètica del sistema universitari català amb una voluntat clara
d’interacció social.
Núria Terribas, va destacar la voluntat
de col·laboració amb la resta de càtedres
de la UVic-UCC, ja que “la bioètica permet aglutinar molts àmbits de coneixement en un mateix llenguatge”. Victòria
Camps va destacar la importància de
formar els professionals des d’una perspectiva de bioètica i “la millor manera
és fer-ho des de la universitat”.

Web de la Transparència de la UVic-UCC
Des del 5 de març ja es pot consultar el
lloc web del Portal de la Transparència
de la FUB / UVic-UCC. Es tracta d’un
nou punt de trobada amb informació
institucional, organitzativa i de planificació, rendició de comptes i indicadors
d’eficiència de la institució, informació
econòmica, pressupostària i estadística
i informació de rellevància jurídica. El
projecte s’insereix en una nova cultura de la transparència i d’accés obert
al coneixement i a la informació, que
estan generant un nou model de relació,
participació i col·laboració.
El desembre de 2013 les Corts Generals
van aprovar la Llei 19/2013 de transparèn-

cia, accés a la informació pública i bon
govern. Un any més tard, el Parlament
de Catalunya aprovà la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Aquestes normes tenen per finalitat garantir el dret dels ciutadans a accedir a la
informació pública i assegurar l’observació de les disposicions de bon govern.
El Portal de la Transparència de la FUB
/ UVic-UCC ha estat elaborat amb el
propòsit d’anar més enllà d’aquestes
obligacions legals, atès que el compromís de transparència és un valor inherent
a la institució i que com a tal està recollit
en el codi ètic.

Mònica Jofre, nova cap
de l’Àrea de Comunicació
Corporativa de la UVic

Mònica Jofre es va incorporar pel gener
com a cap de l’Àrea de Comunicació
Corporativa i Relacions Institucionals
de la UVic. És llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració i en
Periodisme, i Màster en Gestió de la
Comunicació Política i Electoral. Ha
estat editora i periodista especialitzada
en la política, corresponsal d’El 9 Nou
i redactora de la productora de Televisió Intervideo, on va treballar per al
programa “De Vacances” i per al Canal
Parlament. També ha treballat a RAC1
on va ser sotsdirectora d’El Món a Rac 1
i redactora de política. Des del 2010 era
redactora del Gabinet de Comunicació
de la Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Mònica Jofre substitueix Marc de Semir
que va deixar el càrrec el juliol de 2014.

La Dra. Cristina Perales
analitza la Transició
espanyola
El 15 de gener va tenir lloc al Temple
Romà de Vic la presentació del llibre
Premsa i autodeterminació. Catalunya i
Euskadi dins l’Espanya de la Transició.
Es tracta d’un estudi de la contribució de
la premsa espanyola, catalana i basca
durant el període de creació de l’actual
Estat de les Autonomies fins a l’aprovació
dels estatuts català i basc (1975-1979).
Una etapa clau per entendre la situació
que viu el procés polític català. L’autora
parteix de la base que els mitjans, i
concretament els diaris, són actors
polítics que participen i contribueixen
a l’escalada dels conflictes dels quals
parlen, com qualsevol altre actor polític.
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Ajut RecerCaixa per al Grup
de Recerca Educació
Llenguatge i Literatura

La UVic-UCC coordina el disseny del
Pla de residus de Ciutat de Panamà

Investigadors del Centre BETA a la UVic.
Els membres del Grup de Recerca d’Educació,
Llenguatge i Literatura.

El projecte “Impacte del model escolar
català en la integració sociocultural i
lingüística de l’alumnat d’origen immigrat”, dirigit per Llorenç Comajoan, del
Grup de Recerca d’Educació Llenguatge
i Literatura (GRELL) de la Universitat de
Vic – Universitat Central de Catalunya, i
per Vanessa Bretxa, del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de
la Universitat de Barcelona, ha rebut un
dels 26 ajuts de la cinquena convocatòria
del programa RecerCaixa, impulsat per
l’Obra Social la Caixa i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
Aquest és el primer ajut RecerCaixa que
rep un projecte de la UVic-UCC.
El projecte té com a objectiu analitzar
els processos d’integració en la societat
catalana d’una mostra d’estudiants de
secundària d’origen immigrat. S’estudiaran quatre temes: la composició de les
seves xarxes socials, les seves actituds
lingüístiques, la seva identificació amb la
societat d’origen i la d’arribada, i el seu
consum cultural. L’estudi parteix d’una
perspectiva longitudinal i combina tècniques quantitatives i qualitatives d’una
base de dades de més de 2.000 alumnes
autòctons i al·lòctons de diferents municipis de Catalunya. El projecte pot ser
útil per desenvolupar estratègies efectives de gestió de la diversitat en entorns
escolars, conèixer millor la integració de
l’alumnat autòcton i nouvingut i fer una
avaluació del model lingüístic educatiu
actual. La UVic-UCC i la Fundació Bosch
i Gimpera són les entitats gestores del
projecte.
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La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya coordina el projecte
“Desenvolupament d’un Pla Integral
de Residus a la Ciutat de Panamà” que
permetrà dissenyar el sistema de recollida de residus de Ciutat de Panamà i
la seva àrea metropolitana. La capital
panamenya i les ciutats que l’envolten
conformen una població de gairebé un
milió i mig d’habitants, el 50% de tots
els habitants del país. Els ajuntaments
de Vic i Ciutat de Panamà col·laboren
en el projecte al costat de la Universitat
Tecnològica panamenya i l’empresa
barcelonina AERIS Tecnologies Mediambientals. L’objectiu d’aquest tre-

ball conjunt, que reforça la presència
a Centreamèrica de la UVic-UCC, és
elaborar un pla integral de recollida de
residus per a Ciutat de Panamà.
El projecte, liderat pel grup de recerca
Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i
Gestió Ambiental (BETA), es desenvoluparà en diverses fases. Tenint en compte
les dades recollides i les característiques
econòmiques i socials de Ciutat de
Panamà i la seva àrea metropolitana,
es confeccionarà un pla integral que es
concretarà en tres línies: la recollida de
les deixalles, la seva gestió posterior i el
sistema fiscal.

Eumo Editorial entra al 9 Grup Editorial

Fa poc més de dos anys que l’editorial
Cossetània, de Valls, i Angle Editorial,
de Barcelona, es van fusionar com a 9
Grup Editorial. La premissa fundacional era que l’edició en català havia
d’agafar cos industrial. Ara s’hi ha afegit
Eumo Editorial, de la UVic-UCC, que
deixa l’àmbit català del Grup Planeta,
on va entrar fa quatre anys després de

vendre el 50% de les accions al Grup 62.
“Som un segell petit que factura per sota
del milió d’euros, i potser això va provocar que no tinguéssim l’atenció que
requeríem del nostre soci industrial”,
afirma Joan Turró, resumint aquests
quatre anys amb el Grup 62.
La comercial d’Eumo serà Xarxa de
Llibres, la mateixa de Cossetània i Angle
i una vintena d’altres segells independents. La distribució dels llibres la farà
Àgora, com fins ara.
Jordi Ferré, director de 9 Grup Editorial, afirma que “som editorials de
mides molt similars, parlem el mateix
llenguatge i el catàleg d’Eumo és perfectament compatible amb el nostre”.
Eumo continuarà mantenint la línia
editorial actual, centrada en l’assaig i
la divulgació, sobretot de l’àmbit de
l’educació.

CAMPUS

El Campus Professional obre estudis de
Tècnic en Pròtesis Dentals a Manresa

El Campus Professional de la UVicUCC oferirà el curs vinent un nou cicle
Formatiu de Grau Superior a Manresa.
Es tracta del Cicle Formatiu de Tècnic
en Pròtesis Dentals, el primer d’aquesta
temàtica que s’impartirà a Catalunya en
la metodologia de formació dual i que
compta amb la col·laboració d’empreses
del sector com Avinent. El nou cicle es
va presentar a Manresa el 10 de març.
El Campus Professional de la UVicUCC, amb cicles impartits a Vic, Manresa i Olot, s’ha concebut com un àmbit
de formació superior no universitària
basat en la formació dual, de manera
que l’alumne aprèn tant a l’aula com a les

pràctiques en empreses del sector. De
fet, la UVic-UCC és pionera a l’Estat
en la utilització d’aquesta metodologia
d’aprenentatge.
Actualment el Campus Professional compta amb tres cicles més, els
d’“Animacions 3D, jocs i entorns interactius” i “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma”, que s’ofereixen al
centre Teknós de Vic, i el de “Processos i
qualitat en la indústria agroalimentària”,
que s’ofereix al centre Kreas d’Olot.
Les instal·lacions de l’edifici Les Bases
acolliran les aules i els dos laboratoris
on s’impartirà el nou cicle a Manresa.

La UVic-UCC va entregar els beneficis
de la rifa de Nadal a l’Associació Tapís

Marc Mussons, gerent de la UVic-UCC, Antonio
Cumeras, president de Tapís, Jordi Montaña,
rector de la UVic-UCC, i Casinir Ros i Josep Freixa,
membres de l’Associació Tapís.

La UVic va entregar pel febrer els 3.785
euros recaptats amb la venda de la rifa

de Nadal a l’Associació Tapís de Vic.
Enguany els beneficis van ser per a
aquesta associació sense ànim de lucre
que, des de 1985, es dedica a treballar
per a la inserció sociolaboral de joves
en condicions de risc psicosocial.
El president de l’Associació, Antonio
Cumeras, acompanyat de Josep Freixa,
director-gerent i Cassimir Ros, membre
de la junta, van agrair aquesta donació,
que ajudarà a desenvolupar els projectes
de l’Associació Tapís per a aquest any.
Cada any s’entreguen els beneficis de
la venda de números de la rifa de Nadal
a una associació benèfica de la ciutat.

1a Jornada d’Enginyeria
Biomèdica a la UVic-UCC

El 5 de març es va celebrar a la Facultat
de Ciències i Tecnologia la 1a Jornada
d’Enginyeria Biomèdica, organitzada
pel Grup de Recerca en Tractament de
Dades i Senyals, per mostrar la recerca que s’està fent en aquest àmbit i la
docència que aquest any s’ha iniciat
en el Grau en Enginyeria Biomèdica. La
temàtica d’aquesta primera edició de la
Jornada es va centrar en l’adquisició i el
processament de senyals cerebrals per
a diferents aplicacions.
La Jornada va comptar amb la participació del catedràtic Christian Jutten, investigador del Departament de
Processament de Senyal del GIPSA Lab
de Grenoble (França), que va impartir la
conferència “Dynamical analysis of iEEG
of epileptic rats”, en la qual va presentar els resultats d’anàlisi de senyals
d’electrocorticografia (EEG intracranial, iEEG) de ratolins que pateixen
atacs d’epilèpsia. Mitjançant l’anàlisi
d’aquests senyals es van poder detectar
de manera clara i precisa l’origen i la
propagació dels atacs d’epilèpsia i, per
tant, es va aportar llum al procés que es
desenvolupa al cervell quan es produeixen aquests atacs.
La segona conferència, amb el títol
“Towards cognitive brain-computer
interfaces (BCI)”, la va impartir el Dr.
François Vialatte, del Laboratori Plasticité du Cerveau de l’ESPCI ParisTech
de París (França). La conferència del
Dr. Vialatte va presentar els diferents
paradigmes que s’utilitzen actualment
per dissenyar sistemes d’interacció
home-màquina en humans, així com les
aplicacions que aquesta tecnologia pot
tenir en l’àmbit biomèdic i les limita
cions associades.
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Estudiants de Teràpia
Ocupacional podran
fer pràctiques a la Llar
Residència de Manlleu

La setmana digital E-WeeK analitza,
un any més, les tecnologies digitals

Jordi Montaña i Mercè Generó en l’acte de signatura dels convenis.

El rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña,
i Mercè Generó, gerent de la Fundació
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona,
van signar ahir dos convenis de col·
laboració, un de cooperació educativa i
un d’específic, que permetran impulsar
la incorporació d’estudiants del Grau de
Teràpia Ocupacional de la UVic com a voluntaris a la Llar Residència de Manlleu.
Els estudiants que ho desitgin podran
desenvolupar l’activitat voluntària durant un període de tres mesos a la Llar
Residència de Manlleu i l’experiència
se’ls computarà com a pràctiques acadèmiques gràcies a la tutorització tant
de la Llar Residència com de la mateixa
Universitat.
Els estudiants voluntaris ajudaran
l’equip interdisciplinari del centre col·
laborant en el procés educatiu i assistencial dels residents i ajudant-los en les
seves activitats diàries i quotidianes.
La Llar Residència de Manlleu és un servei d’acolliment residencial de caràcter
temporal o permanent que acull persones adultes de menys de 65 anys que
tenen alguna malaltia mental i no poden
viure a la seva llar. Té una capacitat de
30 persones amb trastorn mental sever
i compta amb un equip integrat per 16
persones, que donen servei i atenció les
24 hores cada dia de l’any.
Es preveu que aquesta experiència de
voluntariat es podrà oferir també, ben
aviat, als estudiants del Grau d’Educació
Social.
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Ramon Reig, de la Facultat de Ciències i Tecnologia, Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació, Jordi Montaña, rector, Joan Soler, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes,
i Montserrat Faro, vicedegana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar en la mesa inaugural de
l’E-Week.

L’onzena edició de l’E-week, la setmana digital de Vic, es va tancar el 17
d’abril amb una conferència sobre la
promoció dels grups de música a l’era
digital a càrrec del músic dels Catarres
Jan Riera, i del director de cinema Pol
Aregall. Aquesta sessió va posar el punt
i final a cinc dies de reflexió al voltant
dels tres eixos de la setmana: els joves,
la connectivitat i l’emprenedoria. Professionals de sectors molt diversos, com
la sociologia, la informàtica, l’empresa o
la comunicació, van intercanviar punts
de vista sobre els canvis que han generat
les noves tecnologies a la societat. La
majoria d’experts van coincidir a remar-

car les noves oportunitats que genera la
innovació en l’àmbit de la tecnologia,
però també van alertar dels riscos que
pot tenir si no s’utilitza correctament.
Entre altres noms de prestigi, van
participar a la setmana digital Joel Feliu
i Eulàlia Hernàndez, investigadors de la
UAB; el coordinador de la càtedra de
TICSalut de la UVic-UCC Marc de San
Pedro; la periodista i excorresponsal de
Televisió Espanyola Rosa Maria Calaf;
el periodista i cap de continguts digitals
d’El Periódico Saül Gordillo, i el consultor
Genís Roca, que va parlar de l’impacte
digital al màrqueting.

Resolució favorable per a dos nous doctorats industrials a la UVic-UCC
Pel gener l’AGAUR va resoldre favorablement les dues sol·licituds presentades per la UVic-UCC en l’última
convocatòria de doctorats industrials
que convoca anualment. D’una banda,
va rebre llum verda la sol·licitud presentada conjuntament per iTesTiT,
S.L. i la UVic-UCC per portar a terme
el projecte de tesi doctoral “Study and
design of classification algorithms for
diagnosis and prognosis of failures in
wind turbines from SCADA Data” del

doctorand Alejandro Blanco.
També es va aprovar la sol·licitud
presentada conjuntament per JCM
Technologies S.A i la UVic-UCC per
portar a terme el projecte de tesi doctoral “Estudi i disseny d’arquitectures
i protocols d’interconnexió al núvol
per a serveis de control d’accés”, del
doctorand Marc Mundó.
Actualment la UVic-UCC compta
amb set doctorats industrials en curs.

CAMPUS

Simposi Internacional sobre la
Formació Inicial dels Mestres

Premi al disseny indus
trial del robot per a l’equip
Garrins Metàl·lics a
Eindhowen, Holanda

L’equip dels Garrins Metàl·lic celebrant el premi al
disseny industrial del robot a Eindhowen.

Intervenció de Xavier Melgarejo durant el Simposi a la sala Segimon Serrallonga de la UVic.

El 18 de febrer va tenir lloc al campus de
Vic la taula rodona sobre “El professorat i el valor de l’educació a Finlàndia”,
a càrrec de Pekka Tukonen, director
d’una escola finesa, i Xavier Melgarejo,
pedagog i especialista en educació a
Finlàndia.
Finlàndia és el país més exigent del
món en la selecció i formació de mestres, una professió molt valorada per la
societat finlandesa. Per exemple, “de
1500 aspirants a mestre, només entren
uns 90” explicava Tukonen. “Finlàndia
destaca pels nivells de competència
lectora, matemàtica i científica” deia
Melgarejo. Tot i que els infants finlandesos comencen l’escola més tard –als 7
anys, a primer de primària-, i fent menys
hores curriculars dins de les classes, el

99,7% dels joves acaben l’educació secundària obligatòria. En el cas de l’escola
que dirigeix Tukonen “no repeteix més
d’un alumne, o cap”. D’altra banda, “el
batxillerat i la formació professional
es fan conjuntament, amb una durada
d’uns cinc anys”. En conclusió, la clau del
rendiment passa per una bona selecció,
la formació dels mestres, bones escoles
de pràctiques i la qualitat del professorat.
Melgarejo va explicar que a Finlàndia
és el director de l’escola qui contracta
el personal. Es tracta d’un sistema educatiu descentralitzat, en què el director
té llibertat de decisió segons les seves
necessitats. “Les escoles a Finlàndia
són de potestat municipal”, va afirmar
Tukonen.

The Santperencs, guanyadors de la FIRST
LEGO League de la UVic-UCC
L’equip The Santperencs, de Sant Pere
de Torelló, va ser el vencedor de la tercera edició del torneig FIRST LEGO
League (FLL), que va tenir lloc el 20
de febrer a la Facultat de Ciències i
Tecnologia de la UVic-UCC. El segon classificat va ser l’equip 43 SA de
Manlleu. La UVic-UCC aposta per
l’organització d’aquest esdeveniment
-una de les 7 competicions territorials de
robòtica que s’organitzen a Catalunya-,

en el marc del programa de Promoció
del Talent de l’Escola Politècnica Superior, i compta amb la col·laboració
de la Fundació Scientia i El 9 Nou, i
amb el patrocini de Fundació Caixa
d’Enginyers i les empreses GMV, Some,
Seidor, Pascual, Girbau, Elausa, Isern,
Casa Tarradellas i JCM. També hi va
col·laborar la delegació a Osona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
Font Vella.

L’equip de Robòtica de la UVic Garrins
Metàl·lics va obtenir el premi al disseny
industrial del robot (PTC Design Award) a
la competició First Tech Challenge (FTC)
Open Dutch Championship celebrada
el 28 de març a Eindhoven (Holanda). A
més, l’equip va quedar primer a la seva
divisió (a la fase preliminar) i semifinalista al global de la competició.
Els Garrins Metàl·lics, que competien
amb el seu robot Garrinator III, ja són habituals d’aquesta competició. El primer
any que hi participaven van quedar subcampions d’Espanya i campions a la FTC
a Grenoble (França). El segon any van ser
campions de la FTC Dutch Open i van arribar a la final mundial celebrada també
a Saint Louis. Tal com ja va fer els altres
anys, l’equip es va poder finançar el viatge, el material del robot i la inscripció a
la competició gràcies a l’aportació de diferents empreses com Casa Tarradellas,
Girbau, JCM, ESMEVA Valldoreix, ISERN,
Androrobots, Cape, Elausa, Pascual, Polpisa, Seidor i Some.
En aquesta edició de l’Open Dutch Campionship hi van participar 52 equips. A
més del Garrins Metàl·lics, hi va haver
equips d’Andalusia, Euskadi, Holanda,
Regne Unit, Romania, Alemanya, Aràbia
Saudita, Itàlia, Montenegro i Rússia.

CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC

09

CAMPUS

Quatre diputades exposen
la seva visió a la taula rodona “Dones i política”

Acord de col·laboració amb la
Universitat de Fes, del Marroc

Un moment de l’acte amb les quatre diputades i la
professora de la UVic-UCC Sandra Ezquerra.
Els rectors Jordi Montaña i Mustapha Bousmina, drets, en el moment de la signatura a la UVic.

“Cal feminitzar la política”. Aquesta
constatació la podrien firmar les quatre diputades que van participar el 6 de
març a la taula rodona “Dones i política”, organitzada pel Centre d’Estudis
Interdisciplinaris del Gènere i la Unitat
d’Igualtat de la UVic, amb motiu del Dia
Mundial de les Dones. Marta Rovira,
d’ERC, Marta Ribas, d’ICV/EUiA (que
substituïa a Dolors Camats), Carme
Sayós, de CiU i Rocío Martínez-Sampere,
del PSC, moderades per la professora i
investigadora de la UVic Sandra Ezquerra, van donar la seva visió de com veuen
el paper de la dona en la política i com el
fet de ser dones ha influït en les respectives carreres polítiques.
Rocío Martínez-Sampere va manifestar:
“les dones hem accedit a la política, però
el poder continua en mans dels homes”.
“Les dones quan arriben a primera fila
de l’escena política no es mantenen en el
càrrec, mentre que els homes perduren”.
Marta Ribas va destacar que “les quotes
són un instrument molt necessari, però
no suficient”. Si bé comptem amb un
40% de dones al Parlament, en altres
àmbits com els càrrecs de direcció en
grans empreses, universitats o alcaldies, la quota de dones no supera el 14%.
Segons Ribas, “els canvis aconseguits
en clau feminista solen afavorir tota la
societat”. A la necessitat de feminització
s’hi va referir també Marta Rovira: “Tot i
la necessitat de les quotes, sovint provoquen també l’entrada de dones que no
representen els valors femenins”. Segons
Carme Sayós, “la igualtat no té color
polític, és un reflex de la societat. Cal començar a fer polítiques de gènere des de
l’escola i a casa”.
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El rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, i el president de l’Euro-Mediterranian University of Fes, del Marroc,
Mustapha Bousmina, van signar el 10
d’abril un acord de col·laboració i de
transferència de coneixement en matèria de recerca i de ciències socials. La
Universitat de Fes es va impulsar des
de la Unió per la Mediterrània el 2012 i
des de llavors treballa per crear un marc
d’ensenyament superior i d’investigació
basat en el diàleg intercultural, la llibertat de culte i la igualtat de gènere. Amb
aquest conveni es posen les bases per
crear col·laboracions i línies comunes
de recerca en energies renovables, enginyeries, educació i innovació.
La Universitat Euromediterrània de
Fes ofereix formació superior en els
àmbits d’Humanitats i Ciències Socials

i en Enginyeria i Arquitectura, i ha creat
l’INSA Euro-mediterráneo, el primer
institut de tecnologia euromediterrània
creat amb el grup INSA de França i amb
la participació d’un consorci d’universitats marroquines, espanyoles, portugueses i italianes. En aquest marc i en
la resta de disciplines que s’ofereixen, la
UVic-UCC establirà amb la universitat
marroquina intercanvis de professors i
alumnes, compartirà equips de recerca
i participarà conjuntament en projectes internacionals o en la publicació
científica.
Amb l’acord signat, la UVic-UCC
consolida la seva presència al continent
africà després d’entrar a formar part del
projecte de cooperació per al desenvolupament de la Xarxa Vives a Moçambic.

Xavier Trias ofereix col·laboració perquè
Vic se sumi a l’èxit de Barcelona

Josep M. Vila d’Abadal, Xavier Trias i Josep Arimany en l’Àgora d’Opinió.

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias,
va ser el convidat de la vuitena edició
de l’Àgora d’Opinió, que es va celebrar

el 8 d’abril a l’Atlàntida de Vic amb un
centenar d’assistents del món empresarial, polític i acadèmic. Amb la ponència
“Barcelona, una ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar
al servei del país”, Trias va explicar com
la ciutat de Barcelona ha esdevingut un
pol d’atracció internacional, del qual
Vic i Osona es poden beneficiar. Va
parlar de la importància que Barcelona
té com a capital de Catalunya al servei
del territori i va manifestar la voluntat
“d’anar junts per donar respostes a les
necessitats del país”.

CAMPUS

La UVic-UCC crea les noves marques
de Vic i de l’Empordà

La UVic-UCC a la Universitat
de Bucarest

Els doctors Manuel Llanas, Teresa Julio, Ramon
Pinyol, Eusebi Coromina, Pilar Godayol i Laura
Vilardell davant de la Universitat de Bucarest.
Marca Vic

Marca Empordà

El 23 de març va tenir lloc a Vic la presentació de la nova marca de la ciutat:
“Vic, ciutat a la mesura humana”. L’acte
era el “final del trajecte” d’un treball
participatiu de 20 mesos que va comptar
amb la col·laboració d’un miler de persones liderades per Jordi de San Eugenio,
professor de la FEC i coordinador del
grup de recerca TRACTE (Traducció
Audiovisual, Comunicació i Territori) de
la UVic-UCC, i de Jordi Cano, director
d’Eumo Disseny i Comunicació.
A partir d’enquestes ciutadanes, grups
de treball sectorials i altres accions participatives, es va recollir una informació
acurada de la percepció de la ciutat,
buscant aquells aspectes diferenciadors

i rellevants.
El 30 de març, després de la presentació de la marca Vic, el grup de recerca
TRACTE i Eumo DC van presentar
la marca “Empordà, tocat pels déus”
a les ruïnes d’Empúries, a l’Escala. La
marca, encarregada per l’Ajuntament
de Figueres i els consells comarcals de
l’Alt i el Baix Empordà, “gestiona identitats territorials existents, a la recerca
de la competitivitat, la diferenciació i
el posicionament final dels territoris”.
El vicedegà de la Facultat d’Empresa i
Comunicació, Xavier Ginesta, va destacar la transferència de coneixement
de la UVic-UCC al territori.

El Dr. Jaume Carbonés va llegir la seva
lliçó de jubilació com a professor

Dr. Jaume Carbonés

El 13 de maig, el Dr. Jaume Carbonés,
psicòleg i psicopedgog, professor del
Departament de Psicologia de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes, i amb vinculació a la UVicUCC des del curs 1980-81, va impartir la
seva lliçó de jubilació titulada “Psicologia
Positiva. Ampliant el focus”.
Carbonés va ser membre fundador
del Grup de Recerca sobre Atenció a
la Diversitat (GRAD) l’any 2001 i de
l’Equip d’Assessorament Pedagògic
(EAP) d’Osona, on encara exerceix com
a psicòleg. També és membre fundador
de la revista Suports.

Organitzat pel Departament de
Lingüística Romànica i pel Centre de
Lingüística Comparada de la Universitat
de Bucarest, el 17 i 18 d’abril va tenir
lloc el col·loqui “Llengües i cultures en
contacte: el català i l’Europa d’avui.
Diàlegs culturals mitjançant traduccions
literàries”. Era el primer col·loqui
internacional de catalanística celebrat a
Romania.
Per part de la UVic-UCC van presentar-hi
comunicacions sis professors. Tres
pertanyen al grup de recerca Estudis
de Gènere: el Dr. Eusebi Coromina (“El
Noucentisme, les traduccions i el model
literari. Carner i Verne, dues mostres
representatives”), la Dra. Pilar Godayol
(“Josep M. Castellet, editor d’autores
feministes traduïdes”) i la Dra. Teresa
Julio (“La col·lecció Teatre de tots els
Temps i la dramatúrgia estrangera en
el tardofranquisme”). Els altres tres
pertanyen al grup de recerca Textos
Literaris Contemporanis: el Dr. Manuel
Llanas (“Les traduccions i la llengua
literària segons traductors catalans
del tombant dels segles XIX-XX”), el Dr.
Ramon Pinyol i la Dra. Laura Vilardell
(“El cas del romanès Vintila Horia i la
traducció catalana de Déu ha nascut a
l’exili”).
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Grup de recerca en Coneixement i
Didàctica (CoDi)
cessos d’ensenyament i aprenentatge per
promoure espais d’interacció, creació i
construcció conjunta de coneixement.
6. Estudi dels models didàctics que
fonamenten les propostes de divulgació
científica, tecnològica i matemàtica
en àmbits d’ensenyament no formals
(museus, educació en el lleure, etc.), i el
coneixement didàctic dels professionals
que treballen en aquests contextos.

D’esquerra a dreta: Jacint Torrents, Mercè Carrera, Joan Callarisa, Isabel Jiménez, Victor Grau, Jordi Martí,
Isabel Sellas, Sònia Esteve.
Membres del grup que no apareixen a la foto: Arnau Amat i les col·laboradores Ingrit Soriguera, Laura Vila
i Mireia Jurado.

El grup de recerca Coneixement i Didàctica (CoDi) està format per professorat
de la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya i col·laboradors
externs. El grup es va formar el curs
2012-2013 i agrupa professorat amb
formació en els continguts i la didàctica
de les àrees específiques en què treballa.
L’activitat del CODI s’emmarca en
la investigació dels processos i contextos que intervenen en la construcció i
evolució del Coneixement Didàctic del
Contingut (CDC) per a la intervenció
docent en les àrees curriculars de ciències, matemàtiques, ciències socials i
música. La finalitat d’aquesta recerca és
la millora del disseny de programes de
formació del professorat en les didàctiques de les àrees esmentades.
Línies de recerca
Entenem que la formació del professorat
s’inicia a la universitat amb la formació
inicial i es continua al llarg de la vida
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professional. És per això que al grup hi
ha dues línies de recerca: “Ensenyament
i aprenentatge en dominis específics” i
“Construcció i evolució del coneixement
didàctic dels mestres”.
Activitat investigadora
1. Estudi dels elements que constitueixen el coneixement didàctic del
contingut (CDC) i els processos que en
permeten el desenvolupament.
2. Disseny de materials curriculars
formatius amb suport TIC afavoridors
del desenvolupament del CDC en el
marc de la formació inicial i permanent
dels docents.
3. Estudi de la història de la formació
docent i de les propostes d’ensenyamentaprenentatge en relació a l’ensenyament
d’àrees curriculars específiques.
4. Estudi de la relació entre el CDC dels
docents, les estratègies d’ensenyament
i aprenentatge dels alumnes.
5. Anàlisi dels usos de les TIC en pro-

Aportació a la societat
Volem que l’activitat de recerca del grup
tingui un retorn a la societat. Per això la
implicació del grup i la seva incidència en
l’entorn escolar i social és gran i diversa.
L’anhel del grup és poder incidir en la
millora de la qualitat de l’ensenyament
en les àrees esmentades.
Aquesta empenta la canalitzem a través de diverses accions, entre les quals
destaquem:
a) Assessoraments a escoles i mestres a
través de cursos de formació continuada
per a docents i de seminaris de formació.
b) Participació en el Màster en Innovació en Didàctiques Específiques.
c) Elaboració de material per al professorat de ciències i matemàtiques.
d) Congrés anual “La ciència feta pels
infants” i concurs fotogràfic “La meva
foto de la ciència”.
e) Creació de l’Ecomuseu del Blat.
f) Producció de materials curriculars
formatius amb suport TIC, com la plataforma NODE de Suport a l’Ensenyament de les Ciències i les Matemàtiques
que ben aviat serà a disposició d’escoles
per ser usada tant en la formació inicial
com en la permanent.
Investigadors
Arnau Amat, Joan Callarisa, Mercè
Carrera, Sònia Esteve, Víctor Grau,
Isabel Jiménez, Jordi Martí, Isabel Sellas,
Jacint Torrents.
Col·laboradors
Ingrit Soriguera, Montserrat Prat, Laura
Vila, Mireia Jurado.

RECERCA

La societat olotina visita la UVic

A la primer fila: Pere Prat, alcalde de Manlleu; Josep M. Corominas, alcalde d’Olot; Jordi Montaña, rector de
la UVic-UCC; Josep Arimany, comissionat per als estudis de Medicina; i Joan Turró, director de la FUB.

La UVic-UCC va acollir el 26 de gener
la primera trobada del programa FEM
UVic Territori “Universitat i societat”,
amb Olot i la comarca de la Garrotxa
com a convidades. La comitiva convidada estava formada per més de trenta
persones, representants d’empreses
garrotxines com La Fageda, Transports
Minguet, Bassols Energia, IGFA, Wattia, Spinreact o Tavil; representants
del món de l’educació i la cultura com
el Col·legi d’Arquitectes, l’Escola Pia,
l’Observatori de la Garrotxa, l’Escola
d’Art, el Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca, Kreas, Alba, CPA; i
representants dels mitjans de comunicació, com Ràdio Olot i La Comarca.
També l’Ajuntament d’Olot hi estava

fortament representat amb la presència
dels regidors de Benestar Social, de
promoció de la Ciutat d’Olot i d’Ensenyament, a més del gerent.
La trobada va començar a Creacció,
l’agència d’Emprenedoria i Innovació
d’Osona. Després es va visitar el Centre
Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia
i Tecnologia i Gestió Ambiental i Alimentària (BETA), on el director, Sergio
Ponsá, va explicar els projectes d’R+D+i
que el centre porta a terme.
Posteriorment, els visitants van poder
conèixer la Biblioteca Ricard Torrents
i veure el funcionament del centre de
simulació en entorns clínics de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar.

Dos-cents mestres i directors d’escoles
estudien millores en la pràctica docent
L’11 d’abril va tenir lloc a la UVic una
trobada pedagògica i d’intercanvi d’experiències amb l’objectiu de valorar
millores en la pràctica docent actual.
Hi van participar més de dos-cents mestres i directors d’escola, que van poder
conèixer de prop noves eines pedagògiques, com el Termòmetre lingüístic
o el Currículum Bimodal.
El mètode convencional d’aprenen
tatge de llengües s’ha demostrat ineficaç per diferents motius: s’ha aplicat
uniformement a tot l’alumnat sense
tenir en compte les diferents poten-

cialitats, s’han adaptat models d’altres
països sense elaborar-ne un de propi que
s’adapti a la realitat sociolingüística i no
s’han aprofitat les coincidències entre
llengües per facilitar-ne l’aprenentatge.
També es va presentar el Currículum
Bimodal, una proposta funcional que
facilita als docents passar d’un ensenyament-aprenentatge receptiu a un
ensenyament-aprenentatge proactiu.
Aquesta recerca s’ha fet amb el suport
de Movistar arreu d’Espanya i la Societat
Catalana de Pedagogia ha vetllat perquè
s’introduís en llengua catalana.

Pep Solà va destacar la
relació entre Joan Vinyoli i
Segimon Serrallonga a
Torelló

Berta Faro, de l’Aula Segimon Serrallonga de la
UVic-UCC, Santi Vivet, alcalde de Torelló, i Pep
Solà durant la conferència.

L’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon
Serrallonga de la UVic-UCC, que cada
abril recorden la figura i l’obra de
Segimon Serrallonga (1930-2002), el 12
d’abril van organitzar una conferència del
professor Pep Solà sobre Joan Vinyoli a la
biblioteca Dos Rius de Torelló.
Amb el títol “L’aventura lírica i humana
de Joan Vinyoli”, Pep Solà, biògraf del
poeta, va repassar la trajectòria artística
i personal de l’autor i la relació que va
tenir amb Segimon Serrallonga. Helena
Tolosa i el grup de joves Dr. Freud van
interpretar cançons basades en poemes
de Vinyoli.

Josep Fontana, premi Serra
d’Or per ‘La formació d’una
identitat’
L’historiador Josep Fontana va rebre el
Premi Crítica Serra d’Or de Recerca en
Humanitats 2015 pel llibre La formació
d’una identitat. Una història de Catalunya,
d’Eumo Editorial, que el jurat considera
l’obra més destacada d’aquest gènere
publicada durant l’any passat. Aquest
premi, que no té dotació econòmica, és
un dels més prestigiosos de Catalunya.
Aquest reconeixement de la crítica se suma al que ja li han donat els lectors, i que
la diada de Sant Jordi va confirmar una
vegada més: el llibre de Josep Fontana es
va situar en la llista dels 10 més venuts
en no ficció i va ser, tal com apuntava
l’editora Montse Ayats, «el més fotografiat» perquè el va rebre com a regal de la
seva esposa el president Artur Mas.
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC
Malars: de molí fariner a colònia
industrial
Llop i Jordana, Irene i Sadurní Puigbò,
Núria.
Vic: Eumo; Gurb: Ajuntament de Gurb;
Manlleu: Museu del Ter, 2015. (La Turbina, 6).
ISBN 9788497665407

Com ser dels primers a Google
sense pagar. Posicionament natural
en cercadors

Vall de Camprodon. 50 indrets amb
encant

Montserrat Peñarroya i Helena Casas

Roger Arquimbau i Cano, Roser Guitart i
Arau, Anna Vila i Vall-llobera

Editorial UOC
ISBN 978-84-9064-243-6

Editorial Farell
ISBN: 978-84-92811-68-7

En aquest llibre podem trobar les
claus del posicionament natural als
cercadors. Com, de manera senzilla i
sense coneixements tècnics, podem
millorar espectacularment el posicionament del nostre lloc web a Google
i a la resta de cercadors. Els primers
capítols estan dedicats a entendre
com funcionen els cercadors: com
aconsegueixen llegir les pàgines del
nostre lloc web, què podem fer per
accelerar-ne la lectura i què hem de
fer per estar segurs del fet que,a mesura que actualitzem el contingut del
nostre lloc web, Google també l’actualitza. Els capítols centrals estan dedicats a entendre com Google ordena
els resultats de les cerques, i què
hem de fer si volem que interpreti bé
els nostres continguts i ens posicioni
entre els primers. Finalment, el llibre
ens mostra eines que ens ajudaran a
entendre millor el nostre posicionament.

Recull de petites excursions per
descobrir 50 indrets de la Vall de
Camprodon que, per un interès natural, artístic, paisatgístic, històric i/o
simbòlic val la pena descobrir. Inclou
fonts, ermites, salts d’aigua, miradors, nuclis rurals, castells, oratoris,
etc.
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Història de Malars, un molí fariner
del segle XVI que es transformà en
una fàbrica pionera en utilitzar l’aigua com a única font d’energia, i una
colònia que va resisitir fins a final del
segle XX: cinc segles d’història d’un
establiment en la confluència dels
rius Ter i Gurri, al municipi de Gurb.
Els testimonis dels habitants i treballadors de la colònia descriuen la vida
quotidiana a la colònia en la seva
última etapa.

Up - Guías para ver y analizar cine
Samuel Viñolo Locuviche, Jaume Duran
Castells
València: Nau Llibres
ISBN_paper: 978-84-7642-974-7
ISBN_ePub: 978-84-7642-975-4
ISBN_mobi: 978-84-7642-976-1
ISBN_PDF: 978-84-7642-977-8

Malgrat els dubtes inicials, l’estrena
de “Up” va suposar la confirmació
d’un extraordinari moment creatiu
per als estudis Pixar al llarg de la
dècada de 2000. El llibre analitza en
profunditat els diversos aspectes
d’una obra dirigida en aparença al
públic infantil, però amb belles reflexions sobre la pèrdua i l’acceptació
de la mort, en la qual és sens dubte
una de les més rellevants obres mestres de l’animació contemporània.

Cuaderno de viaje por la vida
Salvador Simó
Editorial Círculo Rojo, 2015
ISSN 978-84-9095-130-9

Es tracta d’un assaig sobre realitats
humanes com la pobresa, la diversitat cultural, la degradació mediambiental, la guerra i la llibertat humana.
A partir dels seus diaris de viatge
l’autor narra les seves experiències
professionals en l’àmbit de la cooperació internacional i de l’exclusió
social. Aquestes experiències serveixen de base per reflexionar sobre
realitats. El llibre suposa una injecció
d’optimisme, una veritable lliçó de vida i un cant a la grandesa de l’esperit
humà.

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC
Brussel·les: Peter Lang.
ISBN: 9782875742081.

Schooling for Sustainable
Development in Europe

El llibre està coordinat pel Grup de
Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL) i prologat
per la Dr. Debra Myhill (Universitat
d’Exeter). El capítol de Casas es basa
en una recerca empírica que explora
la construcció del coneixement sobre el temps verbal del present en
alumnes d’educació primària de Catalunya. La investigació se situa en el
paradigma sociocultural i posa en relleu el paper de la interacció lingüística en el context escolar, entre iguals
i amb el suport de l’adult, per ajudar a
entendre com funciona la llengua.

El capítol d’E. Collelldemont i Joan
Soler s’emmarca en el segon bloc
del llibre i està centrat en l’impacte
de dues propostes pedagògiques
desenvolupades a Catalunya per
dos pedagogs amb perspectives i
posicions ideològiques diferents: la
pedagogia desenvolupada per Alexandre Sanvisens a la Universitat de
Barcelona i la renovació pedagògica
impulsada per Mata Mata, dos referents de la pedagogia universitària i
la pedagogia política.

Jucker, R.; Mathar, R. (Eds.)
Mariona Espinet, Mercè Junyent, Arnau
Amat i Alba Castelltort: Moving Schools
Towards ESD in Catalonia, Spain: The
Tensions of a Change.
Editorial: Springer
ISBN: 978-3-319-09548-6

El llibre repassa com la dècada
promoguda per la UNESCO sobre
l’Educació per al Desenvolupament
Sostenible ha afectat escoles i iniciatives a diversos països i Estats
europeus.
El capítol descriu des d’una
perspectiva crítica els canvis i les
tensions que han aparegut en els
darrers anys en l’Educació per
al Desenvolupament Sostenible
a Catalunya. S’analitzen i es
contextualitzen des d’un punt
de vista històric els principals
programes educatius que promouen
la sostenibilitat a Catalunya, com
el Programa Escoles Verdes, les
Agendes 21 escolars i la Xarxa
d’Escoles per a la Sostenibilitat de
Catalunya.
Grammar at school: Research on
metalinguistic activity in Language
Education
T. Ribas, X. Fontich i O. Guasch (coord.).
Casas, Mariona (2014): When does that
happen? Recognition of the retrospective usage of the present tense among
primary school students.
(pp. 203-226).

Teaching Methods in Language
Translation and Interpretation
Ying Cui i Wei Zhao (Eds.).

El conocimiento teórico de la
educación en España. Evolución y
consolidación
Teresa Rabazas (coord.)

Lydia Brugué i Ruben Giró: Evaluation
in Specialized Translation Teaching:
A New Method for Grading Scientific
and Technical Translation Compulsory
Activities.

Eulàlia Collelldemont; Joan Soler : La
recepción [in]activa de las teorías educativas en la formación de educadores
(pp. 171-189)

Editorial IGI Global.
ISBN 978-1-4666-6615-3
ISSN: 2326-8905

Madrid: Síntesis, 2014
ISBN: 978-84-907710-0-6

El capítol versa sobre un nou mètode per a l’avaluació justa de les
activitats obligatòries en traducció
cientificotècnica. S’analitzen els
barems actuals del Departament de
Traducció, Interpretació i Llengües
Aplicades de la UVic i se’n proposa
una nova versió que vol ser més clara, entenedora i justa, tant per als
alumnes com per als professors.

El llibre dóna a conèixer l’evolució i
consolidació del coneixement teòric
de l’educació a Espanya. Des d’un enfocament interdisciplinar, les aportacions de diferents autors s’agrupen
en tres blocs: la genealogia disciplinar de la pedagogia; els actors i
protagonistes del desenvolupament
de la disciplina a nivell universitari; i
les directrius actuals de la teoria de
l’educació.

CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC

15

