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La UVic-UCC s’adhereix 
a la Carta Magna de les 
Universitats

La UVic-UCC ja és, divuit anys després de 
la seva creació, entre les 800 universitats 
del món que han signat la Charta Magna 
Universitatum.

Anna Erra, nova presidenta 
del Patronat de la FUB

El 8 de juliol Anna Erra, com a nova alcal-
dessa de Vic, s’incorporava també com a 
presidenta del Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes en substitució de 
Josep M. Vila d’Abadal.

Obre la residència universi-
tària Ruvic amb 380 places

La nova residència Ruvic, que compta 
amb 242 habitacions –incloses cinc 
suites– i 380 places, és a hores d’ara 
l’allotjament amb més capacitat de la 
comarca d’Osona.

“El millor de la UVic-UCC és el seu futur”, diu Claudi 
Alsina a la inauguració oficial del curs acadèmic
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D’esquerra a dreta: Anna Erra, alcaldessa de Vic; Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC; Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, i Maria 
Àngels Crusellas, secretària general de la UVic-UCC.
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Anna Erra, nova presidenta 
del Patronat de la FUB

El plenari del Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes es va reunir el 8 
de juliol per primera vegada en aquesta 
legislatura municipal. Anna Erra, alcal-
dessa de Vic, s’hi incorporava com a pre-
sidenta en substitució de Josep M. Vila 
d’Abadal.
En aquest plenari s’hi van incorporar 
també els nous càrrecs electes: l’alcal-
dessa de Berga, Montse Venturós; l’al-
calde de Manlleu, Àlex Garrido; l’alcalde 
de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire; i 
l’alcalde de Sant Hilari de Sacalm, Joan 
Ramon Veciana. A més, per primer cop, 
el Patronat incorporava representants 
electes de l’Ajuntament de Vic que no 
ocupen responsabilitats de govern. El 
patró nomenat, en representació de 
Capgirem Vic, és Joan Coma Roure. Cal 
destacar que es va comptar, per primera 
vegada, amb l’alcaldessa de l’Ajunta-
ment de Figueres, Marta Felip, com a 
nova patrona. 
També es va aprovar la incorporació al 
Patronat de l’Ajuntament de Torelló una 
vegada s’hagin complert els requisits 
que preveuen els Estatuts de la Fundació 
Universitària Balmes.

El 28 de maig va tenir lloc la segona 
edició de la UVic Health Meeting so-
bre Salut Digital, amb una setantena 
d’assistents. La conferència inaugural 
va anar a càrrec de Lluís Donoso, di-
rector del Centre de Diagnòstic per 
la Imatge Clínica (CDIC) i president 
de l’European Society of Radiology 
(ESR), sobre la revolució de la imatge 
com a avenç en el diagnòstic mèdic. 
La directora de la Càtedra de Bioèti-
ca Fundació Grífols de la UVic-UCC, 
Núria Terribas, va parlar sobre bioè-
tica i big data en salut. El director de 

IMIM-UPF Research Programme 
on Biomedical Informatics (GRIB), 
Ferran Sanz, va parlar dels reptes i les 
oportunitats del big data i la recerca 
biomèdica. El director de CreaFutur, 
Guillem Ricarte, de l’efecte del big 
data a l’empresa sanitària. La directora 
general del Parc Científic de Barcelona 
(PCB) i CEO de Biocat, Montserrat 
Vendrell, va explicar el rol de la tec-
nologia digital dins la comunitat de 
coneixement i innovació (KIC) en sa-
lut de l’Institut Europeu d’Innovació i 
Tecnologia (EIT).

2a edició de la UVic Health Meeting

El 12 de juny va tenir lloc l’acte aca-
dèmic de celebració dels 25 anys de 
l’Escola Politècnica Superior presidit 
pel vicerector d’Ordenació Acadèmi-
ca, Pere Quer, amb la presència del 
vicerector de Recerca Jordi Villà, del 
conseller-delegat de La Farga Group i 
membre del patronat de la Fundació 
Universitària Balmes, Oriol Guixà, i 
del coordinador de les activitats del 25è 
aniversari, Ramon Reig.

Hi van assistir representants d’em-
preses i institucions, professors, alum-

nes i persones molt vinculades a la 
història de la Universitat, com Ricard 
Torrents, Enric López i Jaume Puntí.

El Dr. Miquel Caballeria, professor 
del cenre des dels inicis, va fer un repàs 
de la seva història fins a l’actual Facul-
tat de Ciències i Tecnologia (UST).

 L’Escola Politècnica Superior es va 
crear el curs 1989-1990 i s’hi han titulat 
més de 2.300 alumnes. Coincidint amb 
el seu 25è aniversari, s’ha rebatejat com 
a Facultat de Ciències i Tecnologia - 
UScience Tech (UST). 

25 anys de la Politècnica, ara 
Facultat de Ciències i Tecnologia

D’esquerra a dreta: Oriol Guixà, conseller-delegat de la Farga Group; Pere Quer, vicerector d’Ordenació 
Acadèmica; Jordi Villà, vicerector de Recerca i Professorat; i Ramon Reig, coordinador del 25è aniversari.

Anna Erra el dia del plenari del Patronat de la FUB.

CAMPUS



CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC

La Dra. Maria Àngels Cru-
sellas és la nova secretària 
general de la UVic-UCC

Maria Àngels Crusellas, secretària general.

Un dels acords presos pel Patronat de 
la FUB durant la reunió que va tenir lloc 
el 8 de juliol, va ser el nomenament de la 
nova secretària general de la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya, 
Dra. Maria Àngels Crusellas, que substi-
tuïa la Dra. Carme Sanmartí a partir del 
curs 2015-2016. 
Carme Sanmartí va deixar el càrrec un 
cop acabat el seu compromís d’exercir-
lo durant quatre anys. A partir d’aquest 
moment va assumir el nou càrrec de de-
legada del rector per a la Comunitat Uni-
versitària, que combina amb la docència 
i la recerca a la UVic-UCC. 
Maria Àngels Crusellas és doctora en 
Ciències Físiques per la Universitat de 
Barcelona. Actualment és professora 
titular de la Facultat de Ciències i Tec-
nologia on, des del març de 2009, era 
també coordinadora de comunicació i, 
des del setembre de 2014, coordinadora 
d’innovació docent.
El nomenament del secretari o secre-
tària general el fa el Patronat de la Fun-
dació Universitària Balmes, a proposta 
del rector, per una durada de quatre 
anys, ampliable a quatre més.
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L’acte va comptar amb la presència 
del rector, Jordi Montaña, l’alcaldessa 
de Vic i presidenta del Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes (FUB), 
Anna Erra, i el secretari general del 
Consell Interuniversitari de Catalu-
nya, Claudi Alsina. Per Alsina, aquest 
curs estarà marcat per “una millora de 
la situació econòmica i per la il·lusió 
d’una Catalunya millorada” i va assegu-
rar que “el millor de la UVic-UCC és el 
seu futur”.

El rector, Jordi Montaña, va destacar 
que “els dos campus ja treballen aline-
ats amb uns mateixos objectius forma-
tius i universitaris” i que la federació 
ja “ha agafat velocitat de creuer”. Tot 
i que s’han produït molts canvis en els 
darrers anys que cal assimilar: “ens hem 
de mirar d’una altra manera a nosaltres 
mateixos”, va assegurar. Per al rector, 
ara la Universitat s’ha de pensar “en 
plural, geogràficament estesa i amb 
sensibilitats diverses, amb tres campus 
complementaris que s’enriqueixen mú-
tuament”. En aquest sentit, ha assegu-
rat que “s’estan buscant noves implan-
tacions territorials”.

La presidenta del Patronat de la FUB 
i alcaldessa de Vic, Anna Erra, va de-
manar que la Universitat mantingui 
“els peus ben arrelats en el territori 
i la ment oberta al món”. Per Erra, la 

federació entre les dues fundacions és 
motiu de celebració ja que la millor 
manera d’avançar cap a la societat del 
coneixement és “anant-hi plegats”.

El secretari general del Consell Inte-
runiversitari de Catalunya, Claudi Al-
sina, va qualificar “d’èxit” la federació 
i va destacar la seva qualitat docent i 
el “rendiment escolar”. Va parlar de la 
importància de buscar “noves oportu-
nitats en el territori” i va assegurar que 
“hi haurà presència de la UVic-UCC en 
altres territoris de Catalunya”. Pel que 
fa a la Facultat de Medicina, Alsina va 
assegurar que “s’ha dit endavant a un 
bon projecte i que no es posaran bas-
tons a les rodes” i que “quan toqui, es 
tornarà a debatre al CIC” i es decidirà 
el seu futur.

Pel que fa als reptes, Alsina va men-
cionar els canvis normatius de l’oferta 
acadèmica: “la Universitat haurà de 
definir quin sistema vol seguir”. Va re-
comanar les tres “is”: internacional, in-
terdisciplinari i interuniversitari.

La doctora de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, Mila 
Naranjo, va impartir la lliçó inaugu-
ral “L’avaluació com a eina d’inserció 
educativa i social”. Les medalles de la 
UVic-UCC van ser per a Joaquim Mo-
las, a títol pòstum, i Pere Medina.

Inauguració oficial del curs 
acadèmic 2015-2016

Estudiants que van rebre el diploma als millors expedients acadèmics del curs 2014-2015.
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Del 9 al 12 de juny va tenir lloc el 5è In-
ternational Workshop on Higher Edu-
cation de la UVic-UCC amb més de 
cinquanta investigadors de renom in-
ternacional. Organitzat amb el suport 
de la Fundació Obra Social “la Caixa”, 
el workshop vol potenciar i visibilitzar 
l’activitat acadèmica i de recerca que es 
desenvolupa a la UVic-UCC i posicio-
nar-la a nivell internacional.

El president del Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT), 
Colin Fudge, va donar el tret de sor-
tida parlant del futur de la institució 
universitària en un entorn canviant i 
globalitzat i va mostrar les tendències 

en educació superior que cal tenir en 
compte per a la planificació estratègi-
ca.

Van destacar les intervencions de 
Bernd Waechter, director de l’Acade-
mic Cooperation Association; de la 
doctora en Psicologia per la Univer-
sitat de Harvard, Shelley Carson, co-
neguda pels seus avenços en la inves-
tigació de la psicopatologia i l’ús de la 
creativitat com a eina de creixement 
professional; o del professor de la Gjo-
vik University College de Noruega, 
Simon McCallum; en general, experts 
en les àrees de coneixement en què la 
UVic-UCC fa recerca.

Més de 50 investigadors internacionals 
al 5è Workshop on Higher Education
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Acte d’inauguració del 5è Worksop on Higher Education amb Collin Fudge, Jordi Montaña i Enric Banda.

Jordi Montaña i Ferran Latorre.

El managing director de Dorna Sports 
i Moto GP, i vicepresident del FC Bar-
celona, Manel Arroyo, va ser el ponent 
de la 9a Àgora d’Opinió, que es va cele-
brar el 8 de juny a Manlleu. Va parlar de 
“L’experiència en esport i negoci d’en-
treteniment d’un empresari d’Osona”. 
Segons ell, “l’esport s’ha convertit en 
un motor econòmic de la indústria de 
l’entreteniment. Avui és el contingut 
més buscat”.

Arroyo va parlar de la comarca, citant 
l’empresa Mecanitzats Muntada de 

Man  lleu, encarregada de fabricar les 
càmeres situades a la moto i la moto-
robot per entrenar els pilots. També 
va comentar que “20 persones de l’àrea 
Media de Dorna són d’Osona”. 

Manel Arroyo es va comprometre a 
donar suport al futur Grau d’Enginye-
ria de l’Automòbil de la UVic-UCC.

Josep Arimany, president de Creac-
ció, va agrair a l’alcalde de Manlleu, 
aleshores Pere Prat, la seva implicació 
amb l’Agència.

Àgora d’Opinió a Manlleu amb Manel 
Arroyo, vicepresident del Barça

La Universitat d’Estiu 
homenatja Ferran Latorre

Cada any la Universitat d’Estiu ret 
homenatge a una persona o institució 
de l’àmbit territorial més proper que 
hagi destacat per la seva aportació a la 
societat. Enguany el reconeixement va 
recaure en Ferran Latorre, com un dels 
millors alpinistes mundials i per la seva 
vessant periodística com a càmera i 
fotògraf, que l’ha portat a desenvolupar 
una important tasca divulgadora de l’al-
pinisme i l’aventura. Eduard Comerma, 
professor de la Facultat d’Educació, Tra-
ducció i Ciències Humanes, durant l’en-
comi a l’homenatjat va qualificar Ferran 
Latorre de “jugador de la Champions de 
l’alpinisme mundial”, del qual va afegir 
que “és un romàntic de l’excursionisme, 
que entén la vida des del respecte a la 
natura i als altres”.

Ricard Torrents homenatjat 
per la Marxa dels Vigatans

El 3 de setembre Ricard Torrents, primer 
rector de la Universitat de Vic, va impar-
tir al temple Romà de Vic la conferència 
“Allò que va emprenyar Verdaguer. O 
qui reescriurà la Història” amb motiu 
de l’homenatge que li feia la Marxa dels 
Vigatans 2015, organitzada per Òmni-
um Culrural d’Osona, com a professor, 
assagista, traductor i impulsor i primer 
rector de la Universitat de Vic.
Durant la seva conferència, Ricard 
Torrents va passar l’homenatge que se 
li feia als estudiants de Vic que en dife-
rents moments han marcat el destí de la 
llengua catalana. 
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Exposició de l’obra de Josep 
Vernis a Manlleu

Del 31 de juliol fins al 6 de setembre es 
va poder veure a Can Puget de Manlleu 
l’exposició de l’obra pictòrica de Josep 
Vernis en el marc de les activitats de la 
Plataforma Cultural de la Universitat 
d’Estiu. A la inauguració, que va tenir lloc 
el 31 de juliol, hi van intervenir l’alcalde 
de Manlleu, Àlex Garrido, les professores 
de la UVic Mercè Carrera i Anna Palomo i 
el mateix Josep Vernis.
Uns mesos abans ja s’havia exposat 
l’obra de Vernis al Museu de Granollers 
gràcies a la tasca de difusió cultural de la 
plataforma Fem UVic-UCC Territori.
L’exposició s’havia presentat per primer 
cop l’octubre de 2014 amb motiu de la 
inauguració de l’Espai Josep Vernis de la 
UVic.

6a festa major de la UVic

El 21 de maig la UVic va celebrar la 6a 
edició de la festa major. Al matí es va fer 
un esmorzar, una masterclass de zumba 
gratuïta i els Emboirats de la UVic van fer 
una demostració castellera. El pregó, a 
càrrec del dj de Màxima FM, Ernest Codi-
na, va marcar l’inici oficial de la jornada 
festiva. Al “dinar al pati” hi van participar 
unes 150 persones, i va ser amenitzat 
per la música en directe del grup Abril, 
Maig, Juny i els monòlegs de Miguel Àn-
gel Marín. A la tarda es va fer la Gimcana 
Porcina 2.0. Després hi va haver la ruta 
correbars pels bars de la zona univer-
sitària al compàs de la txaranga Steack 
Band. I entrada la nit van tenir lloc els 
concerts a Les Pockets amb Ítaca Band, 
els AlQuadrat, i la música dels dj Ernest 
Codina i Guillem Sánchez. Finalment, 
l’Unigresca de Festa Major de la Ladisco 
Vig va posar el punt final a la festa.

Obre la residència universitària, amb 380 
places, a tocar del campus universitari

La UVic-UCC i la residència universi-
tària RUVic van signar el 18 de juny un 
conveni de col·laboració pel qual aquest 
equipament passa a ser un centre vinculat 
a la Universitat. Amb 242 habitacions 
–incloses cinc suites– i 380 places, la 
nova residència serà l’allotjament amb 
més capacitat de la comarca d’Osona. La 
RUVic també estarà oberta al públic en 
general i s’hi podrà reservar una habita-
ció per a una estada curta a la ciutat. Es 
tracta d’un equipament privat i costejat 
totalment per l’empresa Sagitari, que 
donarà resposta a una de les necessitats 
de la Universitat i de la comarca: disposar 
d’un espai per als estudiants i persones 
provinents d’altres ciutats o països que 
participen en els actes que organitza el 
centre. Per Joan Barceló, president de 
Sagitari, la construcció de la residència 
és un projecte “molt plaent per la seva 

funció social”, mentre que el rector 
Montaña va destacar els bons resultats 
d’aquesta “entesa entre el sector privat 
i la Universitat”. La residència és a pocs 
metres de la UVic. Les 242 habitacions 
estan repartides pels cinc pisos de l’edifici 
i compten amb cuina office, bany, un 
llit, un escriptori, telèfon propi i wifi. A 
més, ofereix wifi lliure a tot l’edifici, una 
aula d’informàtica, una biblioteca, una 
bugaderia autoservei, un bar, màquines 
de vending, una sala de jocs, un gimnàs, 
una sala de televisió i una recepció que 
atendrà els clients en quatre idiomes 
(català, castellà, anglès i francès) i que 
estarà operativa les 24 hores del dia. 
Tot el material i informació també serà 
quadrilingüe. Els residents tindran a la 
seva disposició altres serveis opcionals 
com una fotocopiadora o la neteja de la 
seva habitació.

17ens Premis de recerca de Batxillerat
La UVic va lliurar el 17 de juny els dis-
setens Premis UVic-UCC als millors 
treballs de recerca d’estudiants de bat-
xillerat.

En total es van premiar 40 treballs 
de 42 alumnes: 10 en la categoria Bon 
Preu, 6 en la categoria Quopiam, 10 en 
la categoria Eumogràfic, 10 en la cate-
goria Osona Contra el Càncer i 4 en la 
categoria Institut Català de les Dones.

En aquesta edició s’han rebut 307 tre-
balls, 55 més que en l’edició passada, 
dels quals 116 optaven a la categoria 
Quopiam, 85 a la de Bon Preu, 48 a la 

d’Eumo_DC, 35 a la de l’Institut Català 
de les Dones, i 23 a la modalitat d’Osona 
Contra el Càncer.

En aquesta convocatòria hi han partici-
pat 165 centres (35 més que l’any passat) 
de 32 comarques, amb una participació 
destacada de les comarques del Vallès 
Oriental, Segrià, Osona, Selva, Gironès, 
Anoia i Bages.

La UVic és pionera en l’organitza-
ció dels premis a treballs de recerca de 
batxillerat; per això mateix són els més 
antics dels que convoquen les universitats 
catalanes.
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La UVic-UCC aprova la crea-
ció de la Càtedra d’Agroeco-
logia i Sistemes Alimentaris

La Comissió Executiva del Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes va apro-
var el 25 de juny la creació de la Càtedra 
d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris. 
Aquesta càtedra, que serà la desena de 
la Universitat, aglutinarà tots els estudis 
vinculats a l’anàlisi dels sistemes ali-
mentaris i de recuperació del patrimoni 
rural, i estarà dirigida per la doctora 
Marta Guadalupe Rivera Ferre. La inte-
graran professors de totes les facultats 
de la Universitat a través dels grups de 
recerca SoPCI, BETA, Konekto i CODI, 
així com l’Ecomuseu del Blat. Aquesta 
transversalitat permetrà complir amb 
l’objectiu de la Càtedra de vincular el seu 
esperit general i global amb l’àmbit més 
local i de proximitat. 

La UVic-UCC entra a formar 
part de Bioinformatics 
Barcelona

La UVic-UCC ha entrat a formar part de 
l’associació Bioinformatics Barcelona 
(BIB). La nova associació, constituïda 
legalment el 6 de juliol en un acte que 
comptà amb la presència del rector, 
Jordi Montaña, la formen 25 entitats 
membres, entre les quals hi ha univer-
sitats, centres de recerca, instituts de 
recerca hospitalaris, grans infraestruc-
tures científiques i empreses del sector 
farmacèutic, tecnològic i bioinformàtic. 
Està previst que properament s’hi incor-
porin 23 institucions més.

L’Ajuntament de Vic, la UVic-UCC 
i el Casino de Vic van presentar el 15 
d’octubre l’Ateneu de Vic, una iniciati-
va per promoure l’activitat intel·lectual 
i fomentar la creativitat de la ciutat i 

de la comarca. L’Ateneu també inclou 
la creació d’una sala d’estudi que ja po-
den utilitzar els estudiants de la UVic-
UCC i les entitats que ho desitgin, cada 
dia de l’any. 

El 20 d’octubre va tenir lloc la confe-
rència inaugural “Una nova visió, des de 
la radicalitat, sobre la cultura catalana”, 
a càrrec d’Albert Serra, director i pro-
ductor de cinema, que va ser presentat 
per l’escriptor Vicenç Altaió. La pro-
gramació de l’Ateneu ja havia comen-
çat amb el cicle de conferències “La 
història d’Osona revisitada” a càrrec 
dels historiadors Miquel Molist, Imma 
Ollich, Joaquim Albareda, Jordi Figue-
rola i Josep Burgaya.

Creació de l’Ateneu de Vic

El 5è Congrés d’Economia Feminista 
reivindica un canvi econòmic radical

“Cal un canvi radical a la política eco-
nòmica mundial, perquè avui no ens 
garanteix el futur.” Amb aquestes pa-
raules l’activista feminista italiana Silvia 
Federici va presentar un dels objectius 
principals del V Congrés Estatal d’Eco-
nomia Feminista, que es va celebrar a la 
UVic del 2 al 4 de juliol i que va acollir 
més de 400 persones provinents del món 
acadèmic, de la recerca i de l’activisme.

En la roda de premsa de presentació del 
Congrés, Sandra Ezquerra, professora 
de la UVic-UCC i membre del comitè 
organitzador, va explicat que el Congrés 
es proposava posar en comú l‘experiència 
a l’entorn de l’economia feminista i con-
solidar, tant en l’àmbit acadèmic, de la 
recerca, com en la societat civil, models 
econòmics alternatius. “Volem dibuixar 

models alternatius que es construeixin 
en base a altres lògiques, paradigmes i 
valors”, va afirmar Ezquerra. Els princi-
pals investigadors i investigadores en la 
matèria participants en aquest congrés 
van fer un èmfasi especial en els impac-
tes específics que la crisi econòmica té 
sobre les dones. 

El Congrés va ser organitzat pels grups 
de recerca SoPCI (Societats Polítiques 
i Comunitats Inclusives), de la Facultat 
de Ciències de la Salut i el Benestar, i 
EMPRÈN, de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació, amb el suport del Vice-
rectorat de Recerca, del Centre d’Es-
tudis Interdisciplinaris del Gènere i 
de la Càtedra UNESCO Dones, des-
envolupament i cultures, tots ells de la 
UVic-UCC.

M. Teresa Blandón, Rosa Binimelis, Carme Murias i Amaia Pérez-Orozco a l’Aula Magna de la UVic.
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Les 2es Jornades Empresa-
rials Horitzó Àsia se centren 
en Hong Kong i l’Índia

Àlex Fernández, Joan Rovira i Pablo Castells 
durant la taula rodona.

Les II Jornades Empresarials Horitzó 
Àsia van tenir lloc el 16 i 17 de juliol per 
explorar les possibilitats comercials 
de Hong Kong i l’Índia a través de dues 
sessions en format de taula rodona: 
“Oportunitats de negoci en els mercats 
audiovisuals” i “Índia, una nova oportu-
nitat per a les empreses catalanes. En 
totes dues es va posar de relleu el bon 
moment actual per fer-hi negocis”.
A la taula rodona sobre l’Índia com 
a via per internacionalitzar-se, van 
intervenir-hi el màrqueting manager de 
Mimcord, Joan Rovira, i el representant 
d’Indsight Índia, Pablo Castells. La ses-
sió va ser coordinada pel vicepresident 
del Consell Empresarial d’Osona, Àlex 
Fernández.
A la sessió sobre Hong Kong hi van par-
ticipar el director de Media3 Distri-
bución, Àlex Fernández; el director 
d’Isaan Entertainment, Xavier Catafal; 
i la representant del Hong Kong Trade 
Development Council (HKTDC), Virgi-
nia Seoane. Tots ells van parlar de la 
importància del tracte personal. Seoane 
va presentar el FILMART, el punt de 
trobada de les principals empreses del 
sector de l’entreteniment organitzat 
pel HKTDC, organisme paraestatal que 
té com a missió crear oportunitats de 
negocis per a empreses de Hong Kong.
Les Jornades formen part del pro-
jecte Horitzó Àsia i són organitzades 
per l’Ajuntament de Vic, la UVic-UCC, 
Creacció i el Festival de Nits de Cinema 
Oriental.

La divuitena edició del Col·loqui d’His-
tòria de l’Educació es va tancar el 10 de 
juliol després de tres dies de conferèn-
cies, comunicacions i actes diversos 
amb molta participació. Un centenar 
de professionals vinguts d’arreu del món 
van trobar-se a la UVic-UCC per parlar 
de l’estreta relació que hi ha entre l’art i 
l’educació. Feia 33 anys que una universi-
tat catalana no acollia aquest certamen 
estatal, que organitza de manera bia-
nual la Societat Espanyola d’Història 
de l’Educació.

Al llarg dels tres dies de Col·loqui, es 
van presentar un total de 79 comuni-
cacions, tres aportacions orals i dues 
conferències, una d’obertura i una altra 
de tancament. 

A la sessió inaugural, el catedràtic 
d’Història de l’Educació de la Univer-
sitat de Barcelona, Conrad Vilanou, va 
donar l’humanisme per «superat» i va 
reivindicar l’ús de l’art a l’educació com 
a «font per a la recerca del sentit». Va 
afirmar que Europa s’ha convertit en una 
societat «decrèpita» i que vivim «en una 
època de crisi, en temps posthumanistes 
i postorgànics». Vilanou va fer un relat 
sense concessions de l’evolució de l’art, 
la literatura i la cultura durant el segle 
XX a Europa. 

El doctor Antoni Tort, director de 
l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC, 
va cloure el Col·loqui assegurant que 
l’art «ens permet repensar i entendre 
l’educació».

Divuitè Col·loqui d’Història de l’Educació 
sobre art, litertura i cultura a la UVic

Pel setembre van començat els proces-
sos de reconstrucció de la Nepal Cata-
lunya School i Dididai School que van 
patir greus desperfectes el passat mes 
d’abril quan un gran terratrèmol va sac-
sejar el país i va deixar les instal·lacions 
pràcticament inservibles.

Els 1.615 euros recollits per la UVic en 
una campanya impulsada pels estudi-
ants de la Facultat d’Educació, Traduc-
ció i Ciències Humanes, han servit per 
començar a arreglar els desperfectes es-
tructurals de la Nepal Catalunya School 
i posar els fonaments de la nova Dididai 
School, que es construeix al jardí de la 
vella escola, completament destruïda.

Els dos centres educatius col·laboren 
desinteressadament amb la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Hu-
manes i acullen cada any alumnes de 
Psicologia i CAFE que hi van a fer les 
seves pràctiques. Des del 2012, la UVic 
hi ha enviat 18 estudiants.

La UVic ajuda a la reconstrucció de 
dues escoles del Nepal

La presidència del Col·loqui a l’Aula Magna de la UVic.
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El Dr. Joan Soler i Mata, ele-
git president de la Societat 
d’Història de l’Educació dels 
Països Catalans

Joan Soler i Mata

El Dr. Joan Soler i Mata, degà de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVic-UCC, va ser elegit 
nou president de la Junta Directiva de 
la Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Joan Soler 
substitueix el fins ara president, Salomó 
Marquès, professor de la UdG.
La pràctica totalitat dels electors, 
reunits el dia 15 de maig en assemblea 
extraordinària a la Sala Puig i Cadafalch 
de l’Institut d’Estudis Catalans, va 
avalar la nova Junta Directiva d’aquesta 
societat d’investigadors i investigadores 
de diferents territoris de llengua 
catalana, en el camp de la història de 
l’educació. Joan Soler és president d’una 
junta directiva que compta amb dues 
vicepresidentes, Xisca Comas (UIB) i 
Carme Agulló (Universitat de València) 
i una dotzena de vocals, representants 
d’àmbits universitaris i entitats diverses.
L’acte també va servir per presentar 
el número 25 de la revista Educació 
i Història, òrgan de la Societat 
d’Història de l’Educació dels Països de 
Llengua Catalana, que compta amb 
un monogràfic sobre “Democràcia i 
educació al segle XX” coordinat per 
Núria Simó (UVic-UCC) i Jordi Feu (UdG).

La UVic-UCC s’adhereix a la Carta 
Magna de les Universitats

Joan Masnou, Jordi Montaña, Ricard Torrents i Núria Garcia a la Universitat de Bolonya.

La UVic-UCC ja és, divuit anys després 
de la seva creació, entre les 800 univer-
sitats del món que han signat la Carta 
Magna Universitatum. El rector Jordi 
Montaña en va signar l’adhesió el 18 de 
setembre durant la cerimònia que va 
tenir lloc a la Universitat de Bolonya, 
en el marc de la conferència anual de 
l’Observatori de la Carta Magna. A més 
del rector, també hi van ser presents el 
primer rector de la UVic-UCC, Ricard 
Torrents; el vicerector de Relacions Ins-
titucionals, Joan Masnou; i l’estudiant 
de la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes, Núria Garcia.

La signatura de la Carta Magna de les 
Universitats implica el compromís de 
vetllar per la preservació de l’autonomia 
universitària, la indissociabilitat entre 

la docència i la recerca, la llibertat de 
recerca, docència i formació; i, com a 
dipositària de la tradició humanística 
europea, la voluntat d’arribar al saber 
universal gràcies al coneixement recí-
proc i a la interrelació entre cultures. 
La UVic-UCC es compromet a desen-
volupar les eines necessàries per portar 
a terme aquests principis fonamentals.

El 18 de setembre de 1988, en presència 
de molts líders polítics i representants 
de la societat, 388 rectors van signar 
la Magna Charta Universitatum. Des 
d’aquell moment i fins avui, el document 
s’ha convertit en la principal referència 
per als valors i principis fonamentals de 
la universitat i segueix sent rellevant 
per a la missió de les universitats de 
tot el món.

El 28 i 29 de maig va tenir lloc a Bar-
celona i a Vic un seminari-homenatge 
a Marin Karmitz, el productor viu més 
influent del cinema independent. 

Aquest seminari formava part de la 
programació de la Universitat d’Estiu 
de la UVic-UCC i servia de carta de 
presentació del Màster en Producció 
Cinematogràfica.

A l’Institut Francès Karmitz hi va 
impartir una masterclass, seguida de la 
projecció de la pel·lícula Mélo (1986) i 
d’un debat sobre el film. A la UVic es va 
projectar Coup pour coup (1972), seguida 
d’un debat i la conferència magistral 

“El projecte personal dins el cinema”. 
Va cloure el seminari la projecció del 
documental Marin Karmitz – A life in 
movies (2014), de Felix Von Boehm. 

Marin Karmitz va néixer l’any 1938 
a Bucarest (Romania), fill d’una famí-
lia jueva que va emigrar a França quan 
tenia 9 anys. Després d’estudiar a 
l’Institut des Hautes Études Cinéma-
tographiques (IDHEC) va crear la 
seva productora MK2 el 1967. El 1974 
va obrir la primera sala de cinema a la 
plaça de la Bastilla de París per poder 
exhibir les seves pel·lícules.

Marin Karmitz en la presentació de Màster en 
Producció Cinematogràfica
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Club de lectura de la UVic al 
Casino amb Manuel Forcano 
i Irene Llop

El 2 de juny va tenir lloc al Casino de Vic 
una nova sessió del Club de Lectura de 
la UVic, amb Manuel Forcano i el seu 
llibre Els jueus catalans, publicat per 
Angle Editorial. L’acte, moderat per Biel 
Barnils, va comptar amb la presència 
d’Irene Llop, medievalista, doctora en fi-
lologia hebrea i professora de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Huma-
nes de la UVic-UCC.

Mostra d’Arts Musicals  
a la Cava de Jazz

El 4 de juny va tenir lloc la 10a edició de 
la Mostra d’Arts de la UVic, que difon les 
qualitats musicals dels membres de la 
comunitat universitària. La sessió es va 
desenvolupar a la Cava de Jazz i hi varen 
intervenir Judit Cacho i Luís Lupión (gui-
tarra i veu); Marta Bruguera i Assumpta 
Casals (violins); Laia Pérez, Dounia Zolati 
i Lluís Solé (interpretació a cappella i 
piano); Abril, Maig i Juny (veus, guitarra i 
violí); Quartet Regina (cançons a quatre 
veus) i Saxophone & band (saxo, piano, 
baix i bateria).

Diada Internacional d’Infermeria 
sobre compromís ètic

El 12 de maig es va celebrar a la UVic-
UCC la jornada sobre valors infermers 
i compromís ètic per commemorar 
la Diada Internacional d’Infermeria. 
Els parlaments inaugurals van anar a 
càrrec del president del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers de Bar-
celona, Albert Tort, i de la degana de 
la Facultat de Ciències de la Salut i 
del Benestar de la Universitat, Mire-
ia Subirana. La conferència inaugural 
la va fer la directora de la Càtedra de 
Bioètica de la UVic-UCC, Núria Ter-
ribas, que va explicar la importància 
dels valors ètics a la infermeria.

Les infermeres Rosa Maria Mun-
tal, Gemma Mas, Anna Formiguera, 

Anna Fidalgo i Lluïsa Rodríguez van 
protagonitzar una taula rodona amb 
estudiants del Grau d’Infermeria de 
la UVic. Cada professional va apro-
fundir en un dels valors que conside-
ren essencials per desenvolupar bé la 
seva tasca, com ara la responsabilitat, 
la justícia social, l’autonomia o la con-
fidencialitat.

També es van presentar projectes de 
recerca que han estudiat la incidència 
de l’ètica en la pràctica professional de 
la infermeria a càrrec de la doctora en 
Sociologia Anna Ramió, de la infer-
mera del Consorci Hospitalari de Vic 
Carme Autet, i de la doctoranda en in-
fermeria de la UB Montse Rodó.

Núria Terribas, directora de la Cètedra de Bioètica Víctor Grífols i Lucas, amb Laura Vila durant la conferèn-
cia inaugural.

David Serrat i Congost, que fou rector 
de la Universitat de Vic durant el perí-
ode 2002-2006, ha esta guardonat amb 
la Medalla Narcís Monturiol. Aquest 
guardó de la Generalitat de Catalunya 

distingeix les persones i entitats que 
han contribuït de manera destacada al 
desenvolupament de la ciència i la tec-
nologia a Catalunya. L’any 2015 han re-
but la distinció setze persones i 3 insti-
tucions.

David Serrat Congost és doctor en 
Geologia i catedràtic de Geodinàmica 
externa a la UB. La seva recerca se cen-
tra, per una banda, en la geomorfologia 
glacial al Pirineu, a la Patagònia i Tier-
ra del Fuego i a l’Antàrtida i, per l’altra, 
en la geoarqueologia dels jaciments del 
Toll-Teixoneres de Moià i l’Esquerda 
de Roda de Ter. Actualment és el se-
cretari científic de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC).

David Serrat rep la medalla Narcís Monturiol
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Comença la 2a edició de 
l’MBA de la UVic-UCC

El 5 de juny es va fer l’acte de cloenda de 
la primera edició del MBA de la UVic-UCC 
amb la presència de Jaime Alonso, doctor 
en Economia per la Universitat de Pen-
silvània (EE.UU) que actuava de padrí de 
la primera promoció. Les sessions es van 
impartir als campus de Vic i Manresa i va 
comptar amb 17 inscrits. 
Per l’octubre es va inaugurar la segona 
edició amb 23 persones inscrites. Entre 
els professors de referència hi ha Gi-
nés Alarcón, president de la consultora 
Tecnològica Nae; Martí Saballs, director 
d’Expansión; i Jaime Alonso Gómez, degà 
de l’Escola d’Administració d’Empreses 
de la Universitat de San Diego, Califòrnia.

48 estudiants reben una 
beca del Grup BBVA per 
estudiar a l’estranger

El Grup BBVA i de la Fundació Antiga 
Caixa Manlleu (FACM) han repartit un 
fons de 19.500 euros a 48 estudiants 
de la UVic-UCC que enguany aniran a 
l’estranger en programes d’estudi, pràc-
tiques i cooperació. Una part d’aquests 
ajuts, 15.000 euros, beneficien 35 
estudiants que s’acullen a programes 
de mobilitat d’estudi i pràctiques. Els 
altres 4.500 euros bequen l’estada de 
13 estudiants que participen en progra-
mes de cooperació. Els ajuts es donen 
en funció de l’expedient acadèmic. En 
l’acte d’entrega, que va tenir lloc el 20 
d’octubre, es va donar també un premi 
valorat en 500€ al millor reportatge vi-
deogràfic dels estudiants que havien fet 
mobilitat el curs anterior. 

El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 
ha rebut un ajut de l’AGAUR, per tal 
de desenvolupar una part del projecte 
“La digitalització de la docència: noves 
oportunitats per a la universitat de ter-
cera generació”. El projecte, anomenat 
Diversity, vol millorar la qualitat dels 
processos formatius i acadèmics i la 
transformació digital de la institució.

El projecte permetrà a la Universitat 
digitalitzar els serveis per adaptar-los al 
nou entorn tecnològic i social, agilitzarà 
l’administració i dotarà de nous recursos 
els responsables acadèmics, que podran 
donar resposta a la necessitat creixent 
de proposar noves ofertes de formació 
a mida en modalitats virtuals o semi-
presencials. 

L’ajut obtingut servirà per impulsar cinc 

grans objectius per avançar en el posici-
onament de la Universitat en modalitats 
més obertes i en la concreció d’un model 
formatiu propi que s’articuli a partir de la 
multimodalitat i l’ús de recursos digitals 
a la docència, d’acord amb principis de 
sostenibilitat, eficiència i qualitat docent. 
Entre d’altres accions, també preveu un 
conjunt d’accions formatives i de suport 
al professorat, per tal de fer possible la 
millora en la competència digital docent 
segons els estàndards europeus i catalans.

L’abast del projecte afectarà el conjunt 
de la institució. Per això, en el seu des-
envolupament hi jugaran un paper clau 
els equips de direcció de les facultats i 
les unitats o serveis de la mateixa Uni-
versitat (USD, CIFE, UMedia, Àrea 
TIC i d’altres). 

La UVic-UCC rep un ajut per a la 
digitalització de la docència

Charles Hillman és un investigador pi-
oner en l’estudi de l’efecte de l’exercici 
físic en el rendiment cognitiu de nens 
de 7 a 9 anys. Doctor en Conducta Mo-
tora Cognitiva, Hillman és professor i 
investigador de la Universitat d’Illinois 
des de l’any 2000. A mitjans d’octubre 
va ser a la UVic per participar en una 
trobada del grup de recerca en Esport 
i Activitat Física de la Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC). El grup impulsa el projecte 
Brain Fit, del qual Hillman forma part, i 

que té per objectiu estudiar si els joves 
universitaris amb estils de vida més actius 
gaudeixen d’un rendiment cognitiu més 
eficaç. Durant la seva estada a Vic, el Dr. 
Hillman va poder supervisar com es du a 
terme l’execució del projecte, orientar la 
tesi de la investigadora de la UVic-UCC i 
doctoranda seva Mireia Félez, i impartir 
la conferència “Eat wise and exercise for 
a better brain health”. Hillman col·labora 
amb diverses universitats europees, però 
és la primera vegada que visita Catalunya 
i l’Estat espanyol. 

Charles Hillman, investigador pio-
ner en rendiment cognitu, a la UVic

Alguns dels participants en la primera edició de 
l’MBA amb Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC, 
al centre i el Dr. Jaime Alonso, padrí de la promo-
ció, a la dreta.
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La UVic-UCC a la Universitat 
de Torí

Al pati central de la universitat torinesa, i davant 
la inscripció que recorda que el 1506 s’hi va 
graduar Erasme de Rotterdam, d’esquerra a dreta, 
Pere Quer, Manuel Llanas, Teresa Miret, M. Àngels 
Verdaguer, Ramon Pinyol i Carme Rubio.

Cinc investigadors i una doctoranda de 
la UVic-UCC van participar i presentar 
comunicacions a l’onzè Congrés Interna-
cional de l’Assoziacione Italiana di Studi 
Catalani (AISC), que va tenir lloc del 15 al 
18 de setembre a la Universitat de Torí. 
Els investigadors, que formen part del 
grup de recerca TEXLICO, eren Ramon 
Pinyol i M. Àngels Verdaguer (“La trans-
figuració ideològica de sis poemes ver-
daguerians”), Manuel Llanas i Pere Quer 
(“Llegendes historiogràfiques en etimo-
logies de topònims hispànics”) i Carme 
Rubio (“L’arquetipus de sant Josep en 
el cançoner popular de Catalunya”). Per 
part seva, la doctoranda, Teresa Miret-
Mestre, va analitzar el Diccionari enciclo-
pèdic de medicina des d’una perspectiva 
de gènere.

Jordi Montaña, pregoner de 
la Festa Major de Manresa

En el seu parlament, Jordi Montaña es 
va fer ressò de la commemoració del 25è 
aniversari de la Fundació Universitària 
del Bages afirmant que és “un instru-
ment fonamental per a la consolidació i 
projecció de Manresa com a plaça uni-
versitària al país”. El rector de la UVic-
UCC va felicitar l’alcalde i la societat 
manresana “pel pas històric que hem fet 
de federació universitària i que ens ha 
d’obrir les portes del futur”.
L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va 
destacar que la Universitat dóna a Man-
resa més oportunitats.

La UVic-UCC presidirà la comissió 
de comunicació de la CRUE

La Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya liderarà la co-
municació de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas 
(CRUE) durant els propers cinc anys. 
L’Assembla General ha acordat cedir 
la presidència de la comissió sectorial 
de comunicació al rector de la UVic-
UCC, Jordi Montaña. En el seu discurs 
com a nou responsable d’aquesta àrea, 
Montaña va posar en valor el paper de 
les universitats i va destacar la capaci-

tat que tenen «d’influir» en els debats 
que manté oberts la societat.

La comissió de comunicació de la 
CRUE va ser creada el 2003 amb l’ob-
jectiu de fer arribar a la societat les ac-
tivitats que desenvolupen els centres 
d’educació superior a l’Estat. La coor-
dinació de la sectorial de comunicació 
de la CRUE havia estat en mans de la 
Universitat Internacional de Catalu-
nya, que ara cedeix el testimoni a la 
UVic-UCC. La comissió pretén pro-
jectar la tasca de les universitats espa-
nyoles i s’encarrega d’elaborar estudis 
sobre la percepció que l’opinió pública 
té de la feina que es desenvolupa als 
centres. Montaña estarà al capdavant 
d’una àrea composta per tres grups de 
treball: el de la xarxa de gabinets de co-
municació, format per personal de tots 
els departaments de les 76 universitats 
que formen la CRUE, el de protocol i 
el d’audiovisuals i multimèdia.

El 6 de juny la UVic va acollir el primer 
debat dels candidats i plataformes a la 
presidència del FC Barcelona, organitzat 
per la UVic-UCC i Nació Digital, amb 
la col·laboració de la plataforma Ma-
nifest Blaugrana. Hi participaren Joan 
Laporta, Agustí Benedito, Toni Freixa 
i, en representació de Seguiment FCB, 
Marc Cornet. El president sortint de 
l’entitat, Josep M. Bartomeu, va declinar 
la invitació a participar-hi.

Els candidats i plataformes que havien 
superat el tall de les signatures, van ser 

rebuts pel vicerector d’Ordenació Aca-
dèmica, Pere Quer; el degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació, Xavier Ferràs; 
i el degà de la Facultat d’Educació, Tra-
ducció i Ciències Humanes, Joan Soler.

El col·loqui, que va servir per conèixer 
els diferents punts de vista dels candidats 
respecte al funcionament del club i la 
seva governança, es va estructurar en 4 
blocs: mesures de creixement econòmic 
de l’entitat, projectes patrimonials a em-
prendre, concepte esportiu i poliesportiu 
i dimensió social i governativa. 

Debat de candidats a la presidència  
del Futbol Club Barcelona

Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC.

Xavier Ginesta, moderador, i Agustí Benedito, Joan Laporta, Toni Freixa i Marc Cornet, candidats.

CAMPUS
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El grup de recerca en Alimentació, 
Salut i Benestar (GRASB) esta format 
per professorat de la UVic-UCC i col-
laboradors externs, tant d’àmbit naci-
onal com internacional. 

El grup es va formar el curs 2013-2014 
i agrupa un equip interdisciplinar de 
doctors i investigadors de diferents 
àrees de coneixement de les ciències 
de la salut: nutrició comunitària i clí-
nica, bromatologia, salut pública i 
promoció de la salut, que treballen en 
els àmbits de la salut, l’alimentació i la 
nutrició. 

Des del GRASB els projectes de re-
cerca que es desenvolupen tenen la 
finalitat de millorar la salut i el ben-
estar de les persones a través de: 1) 
generar coneixement científic sobre 
la pràctica clínica i les estratègies de 
promoció de la salut, especialment a 
través de l’alimentació saludable; i 2) 
desenvolupar i aplicar noves metodo-
logies per a l’obtenció de productes 
alimentaris més saludables i adaptats a 
les característiques socials, culturals i 
nutricionals de la població.

Alguns dels projectes que s’estan de-
senvolupant des del Grup són: 

–Elaboració de material educatiu 
sobre alimentació saludable per a dife-
rents col·lectius de la població i per a 
professionals de la salut.

–Promoció de l’alimentació saluda-
ble entre els adolescents de Vic.

–Cribatge i abordatge de l’estat nu-
tricional en les persones amb comple-
xitat clínica.

–Estratègia d’educació alimentària 
en persones amb insuficiència cardí-
aca. 

–Desenvolupament de noves formu-
lacions alimentàries per a la millora de 
l’oferta gastronòmica i l’estat de salut 
de la gent gran.

–Estudi de l’estat nutricional, la ca-
pacitat funcional i qualitat de vida de 
la gent gran institucionalitzada a la co-
marca d’Osona.

–Promoció de la salut i prevenció de 
lesions en la gent gran.

–Prevalença de trastorns de la con-
ducta alimentària en estudiants uni-
versitaris de primer any que viuen en 

una residència universitària.
–Necessitats educatives d’infermeria 

en l’atenció dels usuaris immigrants i 
minories ètniques en l’Atenció Primà-
ria de Salut.

Tota l’activitat desenvolupada en el 
si del Grup pretén tenir un impacte en 
la millora de l’alimentació de les perso-
nes amb la finalitat última de millorar 
la seva salut i el seu benestar. 

Investigadores: 
Dra. Míriam Torres Moreno, Dra. Eva 
Cirera i Viñolas, Dra. Montserrat Vall 
Mayans, Dra. Cristina Vaqué Cruse-
llas i Dra. Anna Vila Martí. 

Col·laboradors: 
Dr. J. Salas-Salvadó (URV), Dra. A. 
Tárrega (The Nottingham Univer-
sity), Dr. G. Ares (Universidad de la 
República de Uruguay), Rosa Burgos 
Pelaez (Hospital de la Vall d’Hebron 
de Barcelona), Dra. Emi Chirveches 
(Consorci Hospitalari de Vic), Dr. Ma-
nuel Alves Rodrigues i Dra. Ana Paula 
Monteiro (UICISA, E-ESENFC). 

Grup de recerca en Alimentació, Salut i 
Benestar

D’esquerra a dreta: Míriam Torres Moreno, Cristina Vaqué Crusellas, Anna Vila Martí, Eva Cirera i Viñolas i Monserrat Vall i Mayans, integrants del grup de recerca.

RECERCA
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La recerca en microbioma humà obre 
un nou paradigma en la prevenció i 
tractament de malalties cròniques. 
La falta de riquesa microbiana és un 
factor de risc en el desenvolupament 
de certes patologies com la diabetis 
tipus 2, el càncer i l’obesitat, segons els 
experts reunits el 2 i 3 de juliol a Cos-
moCaixa per B·Debate, Centre Inter-
nacional per al Debat Científic, una 
iniciativa de Biocat i l’Obra Social “la 
Caixa”, amb la col·laboració de quatre 
institucions de recerca: la UVic-UCC, 
Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR), l’Institut de Recerca de la Si-
da IrsiCaixa i el Centre Nacional d’In-
vestigacions Oncològiques (CNIO). 

Malu Calle, directora del grup de 
Bioinformàtica i Estadística Mèdica 

de la UVic-UCC, va destacar que la 
recerca biomèdica ha passat d’interes-
sar-se només en l’ADN humà a poder 
analitzar “l’altre genoma” dels micro-
organismes que viuen al nostre cos, 
gràcies a l’evolució de les noves tec-
nologies de seqüenciació de material 
genètic.

En el camp de les malalties infec-
cioses Bonaventura Clotet, director 
de l’Institut de la Sida IrsiCaixa, va 
ressaltar que l’efectivitat de la vacuna 
terapèutica contra el virus del VIH 
necessita “un bon microbioma per 
millorar la resposta immunitària del 
pacient”. L’estudi del microbioma en 
les persones que participin en l’assaig 
clínic de la vacuna a partir de 2016 serà 
clau per optimitzar la seva eficàcia.

La doctora Malu Calle va liderar el 
B·Debate ‘The Human Microbiome’

La Dra. Malu Calle, segona per l’esquerra, acompanyada d’altres participants al B-Debate.

Dos nous grups de recerca 
en els àmbits de la salut i de 
l’envelliment actiu

El Consell de Govern de la UVic-UCC va 
aprovar pel juliol la creació dels grups de 
recerca, el de Reparació i Regeneració 
Tissular i el M30 “Methodology, 
Methods, Models and Health and Social 
Outcomes”. El primer, coordinat per la 
doctora Marta Otero, el componen una 
vintena d’investigadors de diverses 
institucions i equipaments sanitaris, com 
l’Hospital Universitari de la Santa Creu de 
Vic o la Facultat de Ciències de la Salut 
i el Benestar de la UVic-UCC. L’objectiu 
d’aquest nou grup és investigar en l’àmbit 
de la reparació i la regeneració tissular 
per millorar la qualitat de vida de les 
persones. Un dels objectius específics 
del grup és crear un marc estable de 
col·laboració enstre els equipaments 
sanitaris i la Universitat.
El grup de recerca M30 “Methodology, 
Methods, Models in Health and Social 
Outcomes”, vinculat a la Facultat de 
Ciències de la Salut i el Benestar, treba-
lla per generar i transferir coneixement 
sobre models docents i d’atenció en 
cures de salut i socials.
La investigadora principal del grup és la 
degana de la Facultat, Mireia Subirana, 
i és una plataforma de promoció de la 
recerca aplicada i de coordinació entre la 
UVic-UCC i el Consorci Hospitalari de Vic 
i l’Hospital Universitari de la Santa Creu, 
que permetrà promocionar la carrera 
professional dels investigadors júniors i 
sèniors de totes tres institucions.
Entre les principals línies de recerca del 
grup hi ha l’envelliment actiu, la salut di-
gital, els models d’atenció, salut i esport, 
i la cronicitat avançada.

La investigadora i professora de la 
UVic-UCC, Sandra Brucet, és la pri-
mera doctora que ha aconseguit un 
contracte ICREA (Institució Catala-
na de Recerca Avançada) per realitzar 
investigació i recerca al campus UVic. 
Brucet ha assolit aquest reconeixe-

ment després de superar un procés de 
selecció internacional en el qual, en-
guany, només s’oferien 10 places per-
manents vinculades a dues àrees: Ci-
ències Experimentals i Matemàtiques, 
i Tecnologia i Enginyeria. La UVic-
UCC compta amb altres investigadors 
ICREA en l’àrea de coneixement de la 
biomedicina, però en tots els casos vin-
culats a altres institucions i només com 
a col·laboradors externs en les tasques 
de docència i recerca de la Universitat.

Amb 18 anys d’història, la UVic-UCC 
és la universitat més jove del sistema 
universitari català, i l’aposta estratègi-
ca per la recerca va començar fa només 
una dècada.

Sandra Brucet, investigadora ICREA

RECERCA

Les coordinadores dels grups, Marta Otero i Mireia 
Subirana.
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Cos endins. Maternitat, desig i 
malaltia en l’obra de Maria-Mercè 
Marçal
Caterina Riba
Curbet Edicions, 2015
ISBN: 978-84-943951-2-3
 
La poeta Maria-Mercè Marçal fa una 
proposta d’explicació del món a partir 
del seu cos, vehicle i ancoratge des 
del qual elabora el seu propi discurs. 
El primer bloc temàtic del llibre és 
la maternitat, una experiència jo /
cos trasbalsadora que, tanmateix, té 
poca presència a la literatura univer-
sal. A continuació s’aborda l’evolució 
en el tractament de l’erotisme, un 
aspecte que travessa la seva obra 
poètica i que experimenta transfor-
macions radicals. Finalment, el llibre 
se centra en l’elaboració poètica del 
cos malalalt, que podem observar al 
poemari pòstum Raó del cos, en què 
l’autora busca sentit a l’existència 
minència de la mort.

Maria-Mercè Marçal: l’escriptura 
permeable
Caterina Riba

Eumo Editorial, 2014
ISBN: 978-84-9766-522-3

L’autora presenta aquest estudi so-
bre l’obra de Maria-Mercè Marçal 
des de la «permeabilitat», des de la 
intertextualitat i el procés obert de 
significació que permet la poesia. 
La primera part se centra en la re-
flexió de Marçal entorn de la tradició 
literària i de la teoria feminista, 
mentre que la segona part analitza 
la reformulació dels prototips fe-
menins, des de les bruixes i altres 
figures de la tradició popular, fins 
al paper de la dona en la Bíblia, la 
figura del pare, i el diàleg de la poesia 
marçaliana amb l’obra de diversos 
escriptors i escriptores, com Emily 
Dickinson, Charlotte Perkins Gilman i 
Sylvia Plath. El llibre es clou amb una 
bibliografia exhaustiva i actualitzada 
sobre Marçal. 

Els homes i les dones que tenien por 
del micro
Ramon Miravitllas
Eumo Editorial
ISBN: 978-84-9766-547-6

L’autor ens ofereix consells útils, ens 
descobreix tècniques i estratègies 
que ens ajudaran a perdre la por 
davant un micro, a respondre bé una 
entrevista, a no cometre els errors 
habituals de la improvisació, a saber 
treure el millor de nosaltres davant 
una càmera, o ficar-nos l’auditori a 
la butxaca, tirant sempre del sentit 
comú i del bon humor. 

Oristà
Xavier Tornafoch Yuste
Moment Angular, 2015
ISBN:978-84-16304-08-0

Oristà és una novel·la breu els esde-
veniments de la qual, emmarcats en 
la Guerra Civil espanyola, repercu-
teixen directament sobre l’actualitat. 
Passat i present se superposen, 
a voltes confonent-se, tal i com 
s’imbriquen indissolublement veritat 
i mentida, realitat i ficció, memòria 
i oblit. Una reflexió, doncs, sobre la 
possibilitat o no de veure’ns realment 
com som –d’on venim, cap a on anem. 
Pren el títol del nom d’un municipi 
del Lluçanès, lloc on comença –en 
el present– i acaba –en el passat– 
l’acció.

Guía práctica del Sida
J.M. Gatell, B Clotet, D. Podzamczer, 
J.M. Miró, J. Mallolas
Editorial: Antares
ISBN: 978-84-88825-17-9

Exhaustiva guia-resum de la clínica, 
diagnòstic i tractament de la sida.

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

COMUNITAT
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The HIV & Hepatitis Drug resistance 
and PK Guide
B. Clotet, L. Menéndez-Arias, J.M. 
Schapiro, D. Kuritzkes, D. Burger, J. 
Rockstroh, A. Telenti, F. Brun-Vezinet, 
A.M. Geretti, C. Boucher, D. Richman
Fundació Lluita contra la Sida
ISBN: 978-84-606-5580-0

L’objectiu principal de la guia és 
proporcionar coneixements rigoro-
sament actualitzats sobre els virus 
VIH-1 i de l’hepatitis, les seves resis-
tències i el seu maneig clínic per part 
dels metges i viròlegs. D’altra banda, 
la guia també inclou capítols especí-
fics que s’ocupen de les interaccions 
fàrmac-fàrmac, farmacocinètica i 
farmacogenètica d’agents antiretro-
virals.

Superhéroes y superescenarios. El 
potencial de las redes y sus comu-
nidades
Ruth S. Contreras

A l’entorn dels videojocs hi ha di-
verses comunitats actives que es 
reuneixen per compartir, intercanviar 

o debatre idees per mitjà del “joc”, 
que és el motiu que els manté units. 
Entendre com funcionen les xarxes 
és una forma d’entendre el paper de 
cada jugador i dels grups. És, a més, 
un pas necessari per comprendre les 
noves formes d’interacció social de 
l’era digital.

Effects of self-regulatory focus and 
the dimensions of social influence 
on the perceived media richness.
Armengol, X., Fernandez, V., Sallan, J. 
M., & Simo, P. (2015).
Dins: LISS 2013: Proceedings of 
3rd International Conference on 
Logistics, Informatics and Service 
Science
 Zhang, R., Zhang, Z., Liu, K , Zhang, J. 
(Eds.) 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
ISBN: 978-3-642-40660-7

La investigación turística en España
Corral, José A. 2014. 
Dins: 20 años de la actividad turísti-
ca en España
Antonio García Sánchez (coord.).

Madrid: Síntesis. 321-336. 
ISBN: 978-84-907706-9-6 

El llibre analitza l’evolució i la di-
mensió del turisme a Espanya des 
de 1994 fins ara. Obra de consulta 
per a estudiants de turisme de grau 
i postgrau, consultors, docents, ges-
tors i planificadors de destinacions 
turístiques i del públic interessat en 
l’activitat turística.

Projekt Theater/Fleischerei-mobil, 
experiències de teatre alternatiu i 
experimental a la Viena d’avui 
(pàgs. 153-172)
Jordi Auseller Roquet
Dins: Teatro de excepción: Experien-
cias escénicas no institucionales en 
la Europa de los siglos XX y XXI 
Juan Carlos de Miguel y Canuto; Mi-
reia Aragay Sastre; Juan Vicente Mar-
tínez Luciano (Eds.) 
Quaderns de Filologia - Estudis Literaris 
XIX.
Universitat de València, 2014 
ISSN: 1135-4178

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC



Ets antic 
alumne de 
la UVic?
 

Fes-te soci d’UVic Alumni! 
Gaudiràs de serveis exclusius 
pensats per ajudar-te en el teu 
camí professional.

• Networking internacional
• Servei d’Orientació Professional
   - Borsa de treball
   - Cursos per a la millora de les  
     competències professionals
• Suport a l’emprenedoria
• Descomptes en màsters, graus 
   i formació contínua.
• Descomptes a l’Escola d’Idiomes
• Avantatges i descomptes comercials
• Publicacions, notícies i activitats d’interès
• Trobades de promocions
• Biblioteca
 

www.uvicalumni.cat
www.uvic.cat

ALUMNI

#estemconnectats


