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Imatge aèria del complex universitari de la UVic.

Augmenta un 42% la matrícula de nou accés als dos
campus de la UVic-UCC

P.03

9 Grup Editorial adquireix el
20% d’Eumo Editorial

La UVic tindrà un pressupost
de 34,6 milions d’euros

Ibarretxe imparteix una
conferència a la UVic

El 9 Grup Editorial ha entrat a formar part
de l’accionariat d’Eumo Editorial amb
una participació del 20% de les accions,
percentatge que podria arribar a un 30%
en el futur.

El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes (FUB) va aprovar el 17 de desembre
el pressupost per al curs 2015-2016 després d’incorporar les dades de la matrícula i
el contracte programa.

Juan José Ibarretxe, exlehendakari basc
i actual director de l’Agirre Lehendakaria
Center for Social and Political Studies, va
impartir la conferència “Cuando el pueblo
impulsa la política”.
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CAMPUS
El Patronat de la FUB aprova
el Protocol de prevenció de
conflictes d’interessos

Augmenta un 42% la matrícula de
nou accés a la UVic-UCC

Joan Turró, Lluís Jofre i Anna Erra durant la reunió
del Patronat de la FUB.

El Patronat va aprovar el 17 de desembre
un protocol de prevenció de conflictes
d’interessos per evitar que els òrgans
de govern prenguin decisions que no
siguin objectives respecte al benefici
de la Fundació. En cas que es doni una
situació d’aquest tipus, el protocol
que s’ha aprovat fixa que el patró o
directiu no pot intervenir en la presa
de decisions en el tema en què tingui
el conflicte d’interessos i, a més, ha de
comunicar l’existència d’aquest conflicte
i fer una declaració responsable que
haurà de presentar al Protectorat prèvia
votació i aprovació per dues terceres
parts del Patronat. Segons aquest
protocol, el conflicte d’interessos també
afecta el cònjuge o les persones amb
lligam afectiu o fins al tercer grau de
consanguinitat amb el patró. Aquest
protocol, que també afecta les persones
que ostenten càrrecs directius de la
Fundació, s’ha aprovat per unanimitat.
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Pere Quer, Jordi Montaña, Joan Turró, Valentí Martínez i Joan Masnou durant la presentació de les dades
de matrícula del curs 2015-2016.

La UVic-UCC ha augmentat aquest
curs un 42% el nombre de matriculats
de nou accés en títols oficials (amb un
total de 2.503 estudiants nous). Aquestes dades es van fer públiques el 17 de
novembre durant la roda de premsa
de presentació de la matrícula del curs
2015-2016. Aquest augment inclou tots
els matriculats en els graus de la UVic,
i UManresa, els màsters oficials i els
doctorats de la UVic-UCC, el Campus
Professional, que ofereix estudis de
formació professional en format dual,
els estudiants del Grau de Traducció i
Interpretació en Llengües Aplicades
que ofereixen conjuntament la UVic
i la UOC, i els centres adscrits BAU
Centre Universitari de Disseny de
Barcelona i EADA, i el centre vinculat
ESERP.
Si ens fixem en els dos campus per
separat, és a dir, sense tenir en compte
l’acord federatiu, la UVic ha registrat
un creixement d’un 16%, i UManresa,
que era el primer any que matriculava
alumnes com a UVic-UCC, ha crescut
un 15%.
El Campus UVic ha rebut 1.156 alumnes de grau nous aquest curs, xifra que
significa un augment d’un 16% d’estudiants de nou accés respecte al curs
passat. També s’ha registrat un incre-
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ment de 10 punts en el percentatge
d’assignats en primera preferència,
dels quals se n’han matriculat un 74%,
tres punts més que el curs passat. Actualment, el 90% de les places assignades
en la preinscripció ja s’han cobert, tenint en compte que hi ha tres estudis,
CAFE, Fisioteràpia i Psicologia, que
tenen nota de tall.
Aquests nous alumnes de la UVic són
majoritàriament dones, amb un 57%
respecte al 43% d’homes. Elles són
majoria en totes les facultats tret de la
UScience Tech, on hi ha més nois. Pel
que fa a procedència geogràfica, el 17%
provenen d’Osona, el 16% de França i
el 12% del Barcelonès.
El campus UManresa ha incorporat
un total de 406 nous alumnes de grau
per al curs 2015-2016, un 15% més que
el curs anterior. En conjunt, el nombre
d’estudiants de grau en aquest campus
és de 1.432, concentrats majoritàriament a la Facultat de Ciències de la
Salut i, especialment, en els graus de
Fisioteràpia i Infermeria.
Un 68% de l’alumnat prové de Catalunya, però és destacable el volum
d’estudiants internacionals (un 27%),
sobretot a Fisioteràpia, però també a
Podologia i Logopèdia.

CAMPUS

9 Grup Editorial entra a Eumo
Editorial amb el 20% de les accions

El Patronat de la FUB va
aprovar un pressupost de
34,6 milions d’euros

Vista general de la reunió del Patronat de la FUB.

Jordi Ferré, director de 9 Grup Editorial; Joan Turró, director general de la Fundació Universitària Balmes; i
Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial.

El 9 Grup Editorial ha entrat a formar
part de l’accionariat d’Eumo Editorial
amb una participació del 20% de les accions, percentatge que podria arribar a
un 30% en el futur. L’acte de formalització de l’entrada del nou soci va tenir
lloc el 10 de novembre a la UVic.
Joan Turró va qualificar l’aliança
“d’acord estratègic” i va destacar la sintonia amb el nou soci, “que comparteix
valors que sempre han definit el caràcter d’Eumo Editorial”.
Els editors Jordi Ferré i Montse Ayats
van destacar els beneficis que es deriven de la complementarietat dels catàlegs d’Eumo i dels segells que integren
9 Grup Editorial. A la reducció de cos-

tos de producció i l’augment de la força
comercial, s’hi afegeix projecció i notorietat de marca, més reconeixement
del talent dels autors i col·laboradors i
més facilitats per captar nous lectors.
Per a Jordi Ferré, la cooperació entre
editorials és una bona estratègia perquè les enforteix en un moment en què
el sector ha vist reduïts els ingressos de
manera significativa (una caiguda del
27% des del 2010) i els permet posicio
nar-se millor per acarar el futur amb
garanties.
Montse Ayats també va anunciar l’entrada al mercat castellà i la creació de
noves línies divulgatives dels àmbits
d’educació i societat.

Arcadi Navarro, vicepresident de la
Fundació Universitària Balmes

Arcadi Navarro, llicenciat en Biologia
i doctor en Genètica per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), va ser

designat el 20 de gener secretari d’Universitats i Recerca i passa a ocupar el
càrrec de vicepresident de la Fundació
Univeristària Balmes.
Navarro, que és un dels fundadors de
Demòcrates de Catalunya, és professor
Icrea i director del Departament de Ciències Experimentals i Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). A més,
també dirigeix el node de Genòmica
de Poblacions de l’Institut Nacional
de Bioinformàtica i col·labora amb el
centre de Regulació Genòmica. Com
a professor i investigador, ha publicat
més de 100 articles i llibres.

El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes (FUB) va aprovar el 17 de desembre el pressupost per al curs 2015-2016,
després d’incorporar les dades de la
matrícula i els resultats de la negociació
econòmica del contracte programa amb
la Generalitat de Catalunya. La previsió
d’ingressos és de 34.692.653 euros, un
3% més que el curs passat, i inclou una
previsió de tancament amb superàvit de
20.500 euros.
Aquest pressupost també preveu destinar 15.000 euros a beques de contingut
social per tal d’evitar que cap alumne
hagi de renunciar a estudiar a la UVic per
motius econòmics. També es va aprovar
la liquidació dels comptes de la Universitat per al curs 2014-2015, que van tenir
un superàvit de 68.728 euros gràcies a
l’augment d’un 5’3% en els ingressos,
que es van situar en 33.631.594 milions
d’euros. En ambdós casos es va abstenir
el patró Joan Coma en representació de
l’Ajuntament de Vic.
En aquesta reunió també es van nomenar nous patrons. El secretari
d’Universitats Lluís Jofre va assumir el
càrrec de patró i vicepresident després
que l’anterior secretari, Antoni Castellà,
hi renunciés en favor seu. També es va
nomenar patró Josep Lluís Garcia, regidor de l’Ajuntament de Vic i professor de
la UVic; Jaume Vivet, alcalde de Torelló; i
Ramon Vilardell, president de la Fundació Eduard Soler. També es va nomenar
la Dra. Sandra Ezquerra nova directora
de la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i Cultures.
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Premi Sebastià Àlvarez per
a Sílvia Jurado

Ibarretxe: “Aprofundir en la identitat és
apostar pel desenvolupament”

Joan Soler, Mireia Jurado –que va recollir el premi
en nom de la seva germana–, Sebastià Álvarez
(fill), Yolanda Tristancho, regidora d’Educació i
Salut de Roda de Ter, i Laura Domingo.

L’estudiant de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Sílvia Jurado va rebre el Premi Sebastià
Àlvarez al millor treball de final de grau
sobre educació per un treball sobre
la comunicació dels entrenadors en
l’aprenentatge de l’hoquei en el marc
dels Premis Literaris de Roda de Ter,
que convoca anualment l’Ajuntament de
municipi.
El premi, que enguany arriba a la tercera
edició, vol mantenir viva la memòria
del mestre Àlvarez, fill adoptiu de Roda
de Ter, i posar en valor la tasca dels
professors. Es reconeix el millor Treball
de Final de Grau de temàtica educativa
dels estudiants que cursen les carreres
de Mestre d’Educació Infantil o Primària, d’Educació Social, de CAFE o de
Psicologia.

L’exposició antològica de
Josep Vernis, a Manresa
Del 8 al 31 de gener es va poder veure
a la sala Plana de l’Om de Manresa
l’exposició antològica de l’obra pictòrica
i escultòrica de Josep Vernis en el cicle
d’exposicions del Projecte Fem UVicUCC Territori.
Aquesta exposició forma part de les
activitats del programa Fem UVic-UCC
Territori i 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 UVic-UCC i després es
va poder veure a Granollers i a Manlleu.
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Juan José Ibarretxe a l’Aula Magna de la UVic.

El 5 de novembre Juan José Ibarretxe,
exlehendakari basc i actual director
de l’Agirre Lehendakaria Center for
Social and Political Studies, va impartir la conferència “Cuando el pueblo impulsa la política” a l’Aula Magna de la UVic, en la qual defensava la
importància del poble com a agent de
canvi i va assegurava que “aprofundir
en la identitat és apostar pel desenvolupament socioeconòmic i polític d’un
país”.
El lehendakari, que va deixar clar que
parlava en la seva condició d’acadèmic
i no d’expolític, va fer algunes reflexions sobre el paper dels pobles basc i català en el món actual, reivindicant “que
són i han estat pobles abans de prendre
qualsevol forma política o jurídica”.
En un món cada cop més globalitzat,
en el qual Europa ha passat “del centre
a la perifèria del focus mundial”, Ibarretxe va reivindicar que “hi ha una sola

manera d’estar en la societat global,
que és donant una resposta local”, i va
afegir que “només si tenim un projecte
propi al País Basc i a Catalunya tindrem un lloc en l’agenda global”.
Per a Ibarretxe aquest projecte propi només és possible si es fa una ferma
aposta per la recerca, el desenvolupament i la innovació, als quals afegí la
cultura, perquè és un aspecte vital del
desenvolupament per no dependre
d’altres cultures. En aquest sentit va
augurar que l’any 2030 Escòcia, Flandes, Quebec, Catalunya i el País Basc
assoliran la seva independència. El
motiu és el relleu generacional: “les generacions que exigeixen que es retorni
el poder als ciutadans seran hegemòniques aquell any i això permetrà assolir
la independència”.
Ibarretxe va advertir que “només podem desaparèixer com a poble si construïm una societat desigual”.

Àgora d’Opinió a Manresa amb Teresa Niubó
La directora de Recursos Humans
d’Affinity Petcare, Teresa Niubó, va ser
la ponent convidada a la desena edició
d’Àgora d’Opinió, que es va celebrar
al restaurant de l’Escola d’Hoteleria
Joviat de Manresa el 2 de novembre.
Va parlar de “La transformació digital
a l’empresa: el cas d’Affinity Petcare”.
Segons Niubó, “per propiciar la trans-
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formació digital cal sortir de la zona de
confort” i “totes les empreses s’haurien
de posar les piles urgentment; és indiferent per on es comenci”.
Nascuda a Badalona, Teresa Niubó és
llicenciada en Dret per la Universitat
de Barcelona, CTI Executive Coach,
Màster en Internet Business de l’ISDI
i MBA per ESADE Business School.

CAMPUS

L’ocupabilitat de la UVic-UCC està per
sobre de la mitjana catalana en 11 de les
16 àrees de coneixement

Eumogràfic fa lliurament de
la seva biblioteca a l’Escola
d’Art i Superior de Disseny
de Vic

Martí Casadesús, director de l’AQU, va
exposar la darrera enquesta d’ocupabilitat
que ha elaborat l’Agència i que pregunta
sobre l’ocupació, la qualitat de l’ocupació
i la satisfacció amb la formació. En totes
aquestes qüestions, la UVic manté una
posició situada a la mitjana catalana i,
pel que fa a l’ocupació, està per sobre
de la mitjana en 11 de les 16 àrees de
coneixement analitzades.
El tema es va tractar el 26 de novembre en la reunió plenària del Consell
Consultiu de la Fundació Universitària
Balmes, entitat titular de la UVic-UCC,
per abordar el tema de l’ocupabilitat i
la seva realitat a la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya.
A continuació, també va intervenir la

Felip Vidal, director de l’Escola d’Art; Jordi
Montaña, rector de la UVic-UCC, Anton Granero,
exdirector d’Eumogràfic, i Ramon Ricart, professor
de l’Escola d’Art.

directora del servei de Carreres Professionals de la UVic-UCC, Imma Casaramona, que va explicar el funcionament de
la seva àrea, que organitza les pràctiques
dels estudiants, la borsa de treball i els
Alumni de la UVic. També va presentar
les dades de l’enquesta feta per l’observatori laboral de la UVic-UCC corresponents als cursos 2012-2013 i 2013-2014.
També va intervenir el director general
de la Fundació Universitària Balmes,
Joan Turró, que va explicar les dades de
matrícula d’aquest curs.
La reunió va tenir lloc per primera
vegada fora de la Universitat, concretament a les instal·lacions del Celler Abadal
d’Horta d’Avinyó, emplaçament ofert
pel conseller Valentí Roqueta.

Andrés Rábago, El Roto, a la UVic

Andrés Rábago i Antoni Coromina a la UVic.

“No m’interessa l’humor com a arma política; m’interessen les idees, les persones.
Hem de trobar les estructures sagrades

de la vida, allà on habita l’art, la cultura,
l’humor, la poesia”, va afirmar Andrés
Rábago, El Roto, en la conversa que
va mantenir el 25 de novembre amb el
periodista Antoni Coromina, a la UVic,
amb motiu de l’exposició “Escombros”,
de dibuixos seus, que es va poder veure
pel desembre al Temple Romà de Vic.
“L’actualitat és una hipnosi col·lectiva
que ens impedeix veure d’on ve, on va,
on ens porta, o saber qui som. Vull ocupar-me de les coses del rerefons, del mitjà
termini, de la reflexió”.
Tant l’exposició com la conversa formaven part dels actes programats pel tercer
trimestre de 2015 per l’Ateneu de Vic.

Eumogràfic (actualment Eumo Disseny
i Comunicació), l’estudi de disseny de la
Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya, va deixar lliures l’estiu de
2015 els espais que ocupava a la masia
Torre dels Frares del campus UVic i
passava a tenir una única seu al carrer de
Santa Eulàlia de Barcelona.
Amb aquest motiu, el 21 d’octubre
va fer lliurament de la seva biblioteca
especialitzada (1.506 volums) en els
àmbits de disseny i art, recopilada durant
trenta anys, a l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de Vic.
L’Escola d’Art ja compta amb la rica
biblioteca Daniel Giralt-Miracle de
disseny, arquitectura i art que el
reconegut crític d’art els va cedir ja fa
uns anys. La biblioteca d’Eumogràfic
s’hi sumarà, doncs, per constituir una de
les millors biblioteques de Catalunya en
aquestes especialitats.
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Mireia Salgot, directora de
la Biblioteca de la UVic

Mireia Salgot és la nova directora de la
Biblioteca Ricard Torrents de la UVic.
És diplomada en Biblioteconomia i
Documentació per la UB i màster en
Creació i Producció Multimèdia per la
UOC. Des de l’any 1994 treballa a la
Biblioteca de la UVic i el 2012 va assumir
la responsabilitat de l’Àrea de Suport a
la Recerca.

El vulcanòleg Xavier de
Bolós inaugura la Setmana
de la Ciència a la UVic
El vulcanòleg olotí Xavier de Bolós va
inaugurar el 16 de novembre les activitats de la Setmana de la Ciència. Bolós,
que és doctor en Geologia, va impartir la
conferència “Origen i evolució del Camp
Volcànic de la Garrotxa i avaluació de la
perillositat volcànica actual”. Juntament
amb el vulcanòleg Llorenç Planagumà,
Xavier de Bolós ha estat notícia darrerament per haver descobert un altre
cràter lateral a la vessant sud del volcà
Montsacopa, un dels més emblemàtics
de la Garrotxa. La divuitena edició de
la Setmana de la Ciència a la UVic es
va celebrar del 13 al 22 de novembre,
coincidint amb el vintè aniversari de
la Setmana de la Ciència de Catalunya
que impulsa la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació. L’objectiu és
acostar a la societat els avenços científics i tecnològics per tal de despertar
l’interès per al coneixement, la cultura i
la ciència.

Homenatge de la Facultat d’Educació
al professor Pere Pujolàs

Un moment de l’acte d’homenatge a Pere Pujolàs a l’Aula Magna de la UVic.

El juliol de 2015 moria de forma prematura Pere Pujolàs i Maset, exdegà i
professor emèrit de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes.
La UVic li va retre un homenatge el 27
de novembre.
Joan Soler, dega de la Facultat, va
obrir l’acte amb la ponència “Pere Pujolàs: compromís i pedagogia”. L’acte
va comptar amb el testimoniatge dels
representants de les institucions que
van tenir relació amb la trajectòria vital
de Pere Pujolàs.
Pere Pujolàs va arribar a la Universitat
de Vic el setembre de 1998 després d’un
curt període de docència universitària a
Girona. En aquell moment acumulava
un important bagatge en l’exercici professional com a psicopedagog a l’Equip

2a edició de la Beca a l’Excelència
Universitària Comtal Vila de Ripoll

Un moment de l’acte d’entrega de la Beca.

El 28 de gener es va fer entrega a la
UVic de la 2a Beca a l’Excel·lència
Universitària Comtal Vila de Ripoll
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d’Assessorament Psicopedagògic del
Pla de l’Estany (1992-98) i, abans, com
a mestre de taller de fusteria a l’Institut
de formació professional d’Anglès, a la
comarca de la Selva (1979-1992).
Ben aviat es va convertir en un pilar
de la Facultat d’Educació, on va exercir,
successivament i des del curs 2000-2001
fins al 2009-2010, els càrrecs de coordinador dels estudis d’Educació Social,
cap d’estudis i degà del centre. Entre les
múltiples iniciatives destaca la creació
del Centre d’Innovació i Formació en
Educació (CIFE) i del Grup de Recerca
Educativa sobre Atenció a la Diversitat
(GRAD), un grup de recerca actiu i
reconegut científicament.
A finals de l’any 2013 va passar a ser
professor emèrit de la UVic-UCC.
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amb la presència de Josep M. Creixans, tinent d’alcalde de Ripoll, i M.
Àngels Crusellas, secretària general
de la UVic-UCC. Les guanyadores
d’enguany van ser Natàlia Marcé
Estrada i Clàudia Sal Ojeda. La beca
està dotada amb 2.500 euros que
enguany es reparteixen a parts iguals
entre les dues beneficiàries. Aquest és
el segon any que es concedeix la Beca
per ajudar els estudiants amb bon expedient acadèmic que ho requereixen.

CAMPUS

El Dr. Ronald Puppo presenta la traducció íntegra de Canigó a l’anglès

Elisa López guanya el premi
Vicenç Fisas Comella de la
Fundació La Farga

Elisa López rep el premi de mans d’Oriol Guixà,
amb M. Àngels Crusellas i Ade Fisas.

Ronald Puppo, traductor del poema Canigó de Verdaguer a l’anglès.

El llibre Canigó, de Jacint Verdaguer, ha
estat traduït per primer cop íntegrament
a l’anglès pel Dr. Ronald Puppo de la
UVic-UCC. L’anglès James William
Millard ja va publicar l’any 2000 Canigó,
A Legend of the Pyrenees, una traducció
de bona part del poema. Aquesta edició
no es va posar a la venda, sinó que es va
distribuir per diverses escoles d’Anglaterra. Ara es presenta Mount Canigó. A
tale of Catalonia, la traducció íntegra a
l’anglès del poema de Verdaguer.
Ronald Puppo (San Francisco, Califòr-

nia, EUA, 1954) és doctor en filosofia per
la Universitat Autònoma de Barcelona
i professor acreditat de Traducció a la
UVic-UCC. Realitza diverses activitats entorn dels mètodes de traducció
literària del català a l’anglès com ara la
impartició, el juliol d’enguany, del primer taller de traducció internacional a
l’Institut Ramon Llull. El seu Selected
Poems of Jacint Verdaguer: A Bilingual
Edition, va ser la primera antologia de poesia de Verdaguer publicada en llengua
anglesa (University of Chicago, 2007).

La UVic-UCC, cinquena al rànquing de notorietat de les universitats catalanes a la xarxa

La UVic-UCC, que ocupa el desè
lloc en el rànquing d’universitats per
nombre d’alumnes, és la cinquena en
popularitat a la xarxa, amb 1563 tuits
emesos durant el desembre de 2015 segons l’estudi que ha dut ha terme per a
Catalunya Ràdio la consultoria Sibilare. El treball analitza les converses que
hi ha a la xarxa sobre els dotze centres

universitaris catalans, i va ser elaborat
entre els dies 3 de desembre del 2015 i 2
de gener del 2016.
Al capdavant de les mencions a la xarxa se situa la Universitat de Barcelona,
amb més de 3.800 tuits emesos en el
període estudiat, seguida per la Universitat Autònoma de Barcelona amb
3.000 tuits, i la Universitat Oberta de
Catalunya amb 1.700 tuits. Aquestes
tres posicions coincideixen amb el lloc
que ocupen aquestes tres universitats
segons el nombre d’alumnes inscrits,
ja que la UB, la UAB i la UOC són els
tres centres amb més alumnes. L’estudi
destaca, però, el cas de la UVic-UCC,
desena en nombre d’alumnes i cinquena pel que fa a mencions a la xarxa.

Elisa López, estudiant del Grau de
Mestre en Educació Primària, va
guanyar la segona edició del premi
Vicenç Fisas Comella, que concedeix
la Fundació La Farga. El lliurament del
premi va tenir lloc el 17 de desembre
al Museu del Coure de La Farga, amb
la presència d’Oriol Guixà, president i
CEO de la Farga, d’Ade Fisas, presidenta
de la Fundació La Farga, i d’Àngels
Crusellas, secretària general de la UVicUCC.
Al premi, dotat amb 1000 euros, hi
poden optar tots els estudiants que
hagin obtingut un excel·lent en el seu
treball de final de grau, sigui quina sigui
la disciplina que estudiïn.
El treball era “Suport conductual
positiu. Prevenció i detecció dels
trastorns de conducta en l’àmbit
escolar”.

Albert Serra, secretari general de la Conselleria de Salut
El director executiu de la Càtedra de
Serveis Socials de la UVic-UCC, Albert
Serra, que va assumir el càrrec el 14 de
gener, és el nou secretari general de la
Conselleria de Salut de la Generalitat.
La Càtedra es va crear durant el curs
2010/2011 després que es proposés
al Departament de Benestar Social i
Família la seva col·laboració per formar
professionals i impulsar la recerca i
transferència de coneixement en serveis
socials. Serra és professor associat
d’ESADE i ha estat gerent de Benestar
Social de l’Ajuntament de Barcelona i de
l’Institut d’Estudis Metropolitans.
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Serena Sgarzi va rebre la
Beca Horitzó Àsia

La Càtedra TIC Salut de la UVic-UCC
i EsteveTeijin Healthcare definiran el
vocabulari dels serveis socials

Joan Masnou, Jordi Montaña, Susagna Roura i
Sandra Brucet, que va recollir el premi en nom de
Sgarzi, que no hi va poder assistir.

La biòloga i estudiant de doctorat de
la UVic-UCC Serena Sgarzi va rebre la
beca Horitzó Àsia 2015, valorada en
2.250 euros, que li permetrà fer una
estada de recerca de sis setmanes a
la Jinan University, a la ciutat xinesa
de Guangzhou. El rector de la UVicUCC, Jordi Montaña, la regidora de
Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de
Vic, Susagna Roura, i el vicerector de
Relacions Internacionals, Joan Masnou,
van fer el lliurament de la beca.
La Beca Horitzó Àsia es concedeix a un
estudiant de doctorat o de màster que
estigui en fase de redacció de la tesi
doctoral, de manera que pugui culminar
la seva recerca.
Graduada en Biologia i Ciències del Mar
per la universitat italiana de Bolonya,
Serena Sgarzi ha participat en diverses
estades de recerca a l’estranger i ha
col·laborat en dos projectes d’I+D+I.
Sgarzi es desplaçarà a la Xina cap a
mitjans de juliol i s’hi estarà fins a finals
d’agost. Treballarà al Departament
d’Ecologia de la Jinan University al
costat del doctor Boping Hang, director
de l’Institut d’Hidrologia i expert en
la investigació dels factors de risc
que determinen la qualitat ecològica
dels llacs i embassaments de la Xina.
L’estada de recerca servirà a Sgarzi per
investigar la relació entre les mides del
zooplàncton i les pressions antròpiques
a què estan sotmesos els llacs, i
utilitzarà les mides del zooplàncton per
desenvolupar un índex de qualitat de
l’aigua dels llacs i embassaments.
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Francesc García Cuyàs, director de la Càtedra de TIC Salut; Jordi Montaña, rector; i Antoni Esteve i Carlos
Fina, president i director general, respectivament, d’Esteve Teijin Healthcare.

La Càtedra TIC Salut de la UVic-UCC,
amb la col·laboració de la Fundació TICSalut i de la Càtedra de Serveis Socials,
definirà el vocabulari que utilitzaran
per comunicar-se els serveis de l’àmbit
social que atenen malalts amb cronicitat
avançada. Agilitzar la comunicació dels
serveis assistencials millorarà també
l’atenció que reben els pacients amb
malalties cròniques i un pronòstic de vida
limitat. El rector de la UVic-UCC, Jordi
Montaña; el president d’EsteveTeijin,
Antoni Esteve i el director de la Càtedra TIC Salut, Francesc García Cuyàs,

van signar el 12 de gener un conveni de
col·laboració per impulsar la iniciativa.
La Càtedra TIC Salut elaborarà un
vocabulari codificat “per tal de crear uns
estàndards que es puguin elevar a tots els
sectors”. Aquesta eina ha de permetre
als professionals del Model d’Atenció a
la Cronicitat Avançada (MACA) de la
Generalitat compartir amb més facilitat informacions i dades. En el context
clínic no es pot utilitzar el llenguatge
natural, que emprem habitualment,
perquè és espontani i variable en funció
del context.

El Centre Tecnològic BETA publica la seva
investigació sobre ecologia aquàtica
El grup d’Ecologia Aquàtica del CTBETA ha publicat tres articles en un
volum monogràfic de la revista Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, referent en el sector de l’ecologia
aquàtica, titulat Size-based approaches in
aquatic ecology and fisheries science: a symposium in honour of Rob Peters.
En els articles hi participen tres investigadors del grup d’Ecologia Aquàtica
juntament amb altres investigadors de
diversos països europeus i d’Amèrica
llatina referents en l’estudi de l’estructura de mides dels organismes.
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La mida corporal és un tret dels organismes que determina les seves funcions fisiològiques i ecològiques. A partir
de dades de més de 400 llacs europeus
i diversos rius a Uruguai, els investigadors han demostrat que els models basats en la mida dels peixos es poden utilitzar per descriure, gestionar i predir
el comportament de diversos aspectes
dels ecosistemes aquàtics. Per exemple, s’ha trobat que la mida corporal
dels peixos disminueix a causa de la
sobreexplotació i que varia segons els
usos del sòl.

CAMPUS

Preservació del secret estadístic en la
difusió de dades de població

Ramon Ollé, Joan Carles Martori i Raymond Lagonigro, del Grup de Recerca Data Analysis Modeling (DAM).

Els investigadors del Grup de Recerca
Data Analysis Modeling (DAM) de la
UVic-UCC han creat una metodologia innovadora per difondre les dades
de població geolocalitzades sense violar el secret estadístic. El 23 d’octubre
Joan Carles Martori, coordinador del
grup, i els investigadors Raymond Lagonigro i Ramon Oller van presentar
la nova metodologia a l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
El mètode combina una graella que
facilita l’Eurostat amb les dades del
Registre de Població de Catalunya i el
Cens de Població i Vivendes de l’Institut Nacional d’Estadística. A partir
d’aquesta graella, dividida en parcel·les

d’un quilòmetre quadrat, els investigadors han treballat en requadres més
petits. Les cel·les de menors dimensions –amb una mida mínima de 62 metres quadrats– representen les zones
més densament poblades, mentre que
les més grans estan situades damunt
de zones amb menys densitat. La utilització d’aquestes cel·les permet oferir
una informació molt més rica i acurada
sense violar el secret estadístic, perquè
no s’indica on viu exactament cada
ciutadà. El nou mètode és molt més
concret i fidedigne que, per exemple,
l’utilitzat per dividir el territori en les
seccions censals dels processos electorals.

La UVic-UCC, tercera universitat catalana
més respectuosa amb el medi ambient
La UVic-UCC és el tercer centre universitari català més respectuós amb el
medi ambient segons el rànquing mundial UI Greenmetric Ranking, que analitza el compromís de les universitats
amb el desenvolupament d’una infraestructura sostenible. A nivell internacional, la universitat catalana es troba a
la posició 209, just al centre d’un rànquing que ha analitzat més de 400 universitats de 65 països.
L’UI Greenmetric Ranking l’elabora la Universitat d’Indonèsia i mesura
sis indicadors principals: l’energia, el
canvi climàtic, el medi ambient, els residus, l’aigua i el transport. A partir de
l’anàlisi d’aquests elements, puntua les

universitats i confecciona el rànquing.
Enguany ha tingut en compte, a més,
la dimensió de la petjada energètica de
cadascun dels centres. La UVic-UCC
ha obtingut 4.242 punts, que la situen
per sota, únicament, de la UAB i la UB.
El rànquing ha valorat de manera especialment positiva la gestió dels residus i
la despesa energètica de la UVic-UCC.
El Greenmetric col·loca al capdavant de la taula la Universitat de Nottingham, que ha obtingut més de 7.000
punts. El baròmetre analitza 23 universitats espanyoles i situa la UVic-UCC
a la posició número 13 del conjunt de
l’Estat.

L’Orquestra Inclusiva es
presenta en societat

El 21 de desembre va tenir lloc el primer
concert de l’Orquestra Inclusiva de la
UVic, que feia la seva presentació en
societat al Casino de Vic. Hi van assistir
més de 80 persones, que van gaudir
d’una hora de música alegre i divertida.
Aquesta formació musical, nascuda
el 2013, la componen una trentena de
persones dirigides pel professor de Didàctica de la Música de la UVic, Lluís
Solé. Van interpretar el Gaudeamus Igitur
(himne universitari anònim), la Danza de
las Hachas (anònima del s. XVI), Hang (Ll.
Solé); Adagio per a concert i piano K488
(Mozart); Blue Moon (r. Rodgers); Chasing
Sheeps is Best Left to Shepherds (de Michael Nymann, B.S.O. d’El Contracte del
Dibuixant, de Peter Greenaway); i Summer Night (de Jim Jacobs i Warren Casey,
de la banda sonora original de Grease).
Tot i que la majoria d’universitats tenen
orquestra, la de la UVic és única pel fet
de tractar-se d’una orquestra inclusiva.
Això vol dir que és oberta a tothom qui hi
vulgui participar, sense que hi hagi cap
limitació pel que fa a coneixements musicals o de l’instrument.
L’Orquestra Inclusiva de la UVic és una
formació estable que fa més de tres anys
que assaja cada dimarts durant el curs
acadèmic. Una altra característica que
la distingeix és que es tracta d’una formació que aplica els principis de disseny
universal en els processos de treball i en
els materials que utilitza, i això permet
minimitzar barreres i fer-la accessible a
tothom.
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La UVic-UCC recull un dels
19 ajuts RecerCaixa per una
investigació sobre inclusió
social

Glòria Viseras testimonia
l’assetjament sexual a l’esport

Imatge dels guardonats amb els dinou premis
RecerCaixa.

La professora i investigadora Sandra
Ezquerra, va rebre el 27 de gener el premi
RecerCaixa pel projecte de recerca “Crisi i alternatives en femení: anàlisi dels
impactes i estratègies de les dones a
Catalunya en l’àmbit de l’economia social
i solidària”. Aquest ha estat un dels 19
projectes escollits dels 221 que s’havien
presentat i és el primer que rep íntegrament la UVic-UCC. En l’edició anterior,
el professor i investigador Llorenç Comajoan també en va rebre un, compartit
amb la UB.
El projecte liderat per Ezquerra parteix
del fet que les dones s’han vist afectades
per la crisi de formes específiques: en
aquests moments el 21,6% de les dones
a Catalunya tenen un contracte a temps
parcial en comparació amb el 6,7% dels
homes. A més, a l’Estat espanyol, les
dones pateixen més dificultats que els
homes per arribar a final de mes. Davant
d’això, la investigació busca aprofundir
en els impactes específics de gènere de
la crisi, analitzar el sorgiment de nous
projectes d’economia social i solidària i,
finalment, comprendre quin paper estan
jugant les dones en la configuració actual
d’aquesta economia.
La investigació estarà dirigida per Ezquerra i codirigida per la professora i
investigadora Marta Rivera, també de
la UVic-UCC. A banda d’elles l’equip de
recerca l’integren Ana Pérez Quintana,
Rosa Binimelis, Elva Salas, Víctor Ginesta
i Marina Di Masso.
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Els investigadors del Grup de Recerca
de l’Esport i l’Activitat Física (GREAF) de la UVic-UCC van presentar el
25 de novembre els resultats d’un projecte que ha analitzat l’assetjament i
l’abús sexual a l’esport. La doctora de
la UVic-UCC que ha liderat la recerca, Montse Martín, va explicar que el
seu objectiu era “veure com podíem
detectar i prevenir la violència sexual
a l’esport” i, per assolir-lo, han posat
en marxa la campanya “L’esport reacciona”. A l’acte també hi va assistir
l’exgimnasta olímpica Gloria Viseras,
que va ser víctima d’abusos sexuals per
part del seu entrenador quan competia.
Davant un públic format majoritàriament per entrenadors i estudiants
del Grau de Ciències de l’Esport i
l’Activitat Física (CAFE), Viseras va

fer una crida als professionals i futurs
entrenadors a treballar per detectar
i denunciar els professionals que no
són “bones persones”. L’exgimnasta va
demanar als futurs tècnics que tinguin
un “impacte positiu” en els esportistes:
“Només obtindreu bons resultats si
treballeu en equip amb ells. Abusar-ne
per assolir l’èxit és un fracàs en si mateix”.
Viseras va recordar que “només els
esportistes són amos del seu destí”, i
que “ni un pare ni un entrenador se’n
poden apropiar”. Viseras va denunciar
la vulnerabilitat dels esportistes davant
dels entrenadors que apliquen “l’abús
de poder, el xantatge emocional o la
violació” i va assegurar que ella vivia
“plena de por: jo confiava cegament en
ell i feia tot el que em deia”.

Javier Leiva s’incorpora a la UVic
com a director executiu de Diversity
Javier Leiva assumeix la direcció del
projecte Diversity que ha de transformar
digitalment la Universitat integrant
la tecnologia i els recursos digitals en
el procés d’aprenentatge i en la resta
de l’experiència universitària. Leiva ja
havia estat vinculat anteriorment a la
UVic-UCC com a professor entre els
anys 2006 i 2010. Els darrers deu anys
ha treballat com a consultor i formador,
participant en projectes lligats a la transformació digital, a l’estratègia corporativa
de comunicació digital i a la millora i
adquisició de competències informa

cionals i tecnològiques dels professionals
de diversos àmbits. Ha treballat per a
organitzacions públiques i privades, així
com per a diverses universitats, i el seu
àmbit d’acció ha estat sobretot l’Estat
espanyol i Llatinoamèrica, amb alguns
projectes als Estats Units.
El nou director executiu és graduat
en Informació i Documentació per la
Universidad de León, diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la
Universitat de Barcelona i postgrau en
Direcció a Esade.
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La UVic-UCC ja forma part de les
universitats reconegudes per la Xina

La delegació de la ciutat de Changsha, amb lel rector Jordi Montaña al centre, a la UVic l’octubre de 2015.

El Ministeri d’Educació del govern xinès ha inclòs la UVic-UCC a la llista
d’universitats que recomana. El govern
xinès reconeix, per defecte, totes les
universitats públiques, però les privades han de passar per una sèrie de filtres per assolir aquest reconeixement,
que facilita, entre altres coses, les col·
laboracions amb les universitats xineses i la captació del seus alumnes.
Aquesta decisió arriba després de dos
anys de gestions i accions diverses en
aquell país per part del Vicerectorat de
Relacions Internacionals, i converteix
la UVic-UCC en la segona universitat
privada de Catalunya i la novena de
l’Estat espanyol que rep aquest reconeixement.

La decisió del govern xinès obre
la porta a oportunitats formatives a
alumnes del país asiàtic. La UVicUCC té tres convenis signats amb universitats xineses. A més, una delegació
de la ciutat de Changsha, a la regió
de Hunan, va visitar la UVic el mes
d’octubre passat per explorar vies de
col·laboració. Aquesta ciutat del centre del país compta amb un important
parc industrial on hi ha més de 10.000
empreses instal·lades, i una possible
col·laboració, en procés d’estudi, seria
que la UVic-UCC imparteixi programes de format curt a directius de les
empreses del Parc en col·laboració
amb la Changsha University of Science and Technology.

Martin Dougiamas serà el nou Doctor Honoris Causa per la UVic-UCC
Martin Dougiamas, creador del programari lliure Moodle, la plataforma
de col·laboració, construcció en equip
i interacció que tant ha influït al món
de l’educació en els darrers temps, serà
el proper doctor honoris causa de la
UVic-UCC. La proposta, sorgida del
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica,
s’emmarca en el procés de digitalització
que viu la UVic-UCC a través del programa Diversity. L’acte d’investidura
tindrà lloc el proper 31 de març a l’Aula
Magna de la UVic.
Moodle és el LMS (Learning Manage-

ment System) més utilitzat del món, amb
un lideratge que es consolida cada any
gràcies a la seva capacitat d’innovació
contínua. Segons les seves estadístiques,
actualment hi ha més de 65.000 plataformes Moodle registrades arreu del
món i més de 81 milions d’usuaris. La
UVic-UCC el fa servir com a plataforma
LMS a tota la institució des de l’any 2013.
Martin Dougiamas (1969, Western Australia) ha treballat principalment en el
context de l’educació superior. Ha cursat
postgraus d’informàtica i educació.

Lourdes Salomon, responsable de l’Oficina Tècnica de
la FUB

La doctora en Dret Lourdes Salomon és,
des del mes de novembre, la responsable
de l’Oficina Tècnica de la Fundació Universitària Balmes (FUB), entitat titular
de la UVic-UCC. Salomon dóna suport
a la direcció i a la secretaria general
de la Fundació i assumeix la gestió i la
coordinació dels seus òrgans de govern.
Salomon és llicenciada en Filologia i Dret
per la Universitat de Barcelona i doctora
en Dret per la Universitat Rovira i Virgili
i postgraduada en Dret d’Internet per la
Universitat de les Illes Balears. Ha estat
professora dels estudis de Dret i Ciència
Política de la Universitat Oberta de Catalunya i, entre el 2012 i el 2015, ha liderat
el gabinet jurídic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Montse Ayats, presidenta
de l’Associació d’Editors en
Llengua Catalana
Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial, va prendre el relleu d’Albert Pèlach
en la presidència de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, segons acord
de la junta directiva del 12 de gener, tal
com estava previst en la candidatura
conjunta que van presentar el 2014.
La voluntat de la nova presidenta és que
l’AELLC reflecteixi el dinamisme i la vitalitat del sector editorial en català. Entre
els objectius del seu programa hi ha
millorar la comunicació interna i externa
de l’AELLC i ampliar la xarxa de relacions
i complicitats amb les administracions i
la societat per contribuir a fer créixer els
lectors en català.
L’AELLC aplega 93 empreses que publiquen en català a Catalunya, Balears,
València i Catalunya Nord, i una de les
seves activitats més destacades és la
Setmana del Llibre en Català.
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Grup de recerca TR2Lab

De darrera a davant i d’esquerra a dreta: Jacint Altimiras, Elisabet Sarri, Raquel Hoyos, Helena Sureda,
Ester Fontserè, Elisabet Dachs, Pere Solé, Montse Masoliver, Joan Espaulella, Marta Otero, Mariona
Espaulella, Núria Obradors, Marta Ferrer. També són membres del grup: Esperança Dudet, Ester Goutan,
Joaquim Rodríguez, Verònica Delgado, Anna Torné, Víctor Gonzalez, Fina Clapera, i Arantxa Rodríguez.

El Grup de Recerca en Reparació i
Regeneració Tissular (TR2Lab) va ser
aprovat pel Consell de Govern de la
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya el 16 de juny de 2015
com a grup de recerca reconegut. El
TR2Lab és un equip multidisciplinar i
interinstitucional d’investigadors de la
UVic-UCC, de l’Hospital Universitari
de la Santa Creu de Vic i del Consorci
Hospitalari de Vic, format per doctors, doctorands, tècnics de recerca,
llicenciats i estudiants de grau i màster, que desenvolupen projectes en la
intersecció de les ciències de la salut i
les ciències de la vida aprofitant el caràcter multidisciplinar dels membres
de l’equip (bioquímics, farmacèutics,
personal mèdic i d’infermeria, químics, biotecnòlegs).
L’activitat investigadora del grup es
focalitza en el desenvolupament d’una
recerca translacional orientada a entendre els factors i mecanismes implicats en la reparació i regeneració dels
teixits per poder incidir en la millora
del benestar de les persones.
El TR2Lab treballa des de la perspectiva que la innovació té lloc a la
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interfase de diferents disciplines i és
possible portar-la a terme amb el perfil
d’investigadors del grup, que permet
aproximar-se als diferents projectes
des de diferents vessants: des de l’atenció als pacients, des de l’epidemiologia
i des de la biologia cel·lular i molecular.
Línies de recerca
L’activitat investigadora del TR2Lab
s’estructura a través de 4 línies d’investigació:
1. Innovació en curació de ferides:
se centra en l’estudi de nous enfocaments terapèutics individualitzats
per promoure la curació de les ferides
cròniques cutànies. L’ús d’una tècnica
innovadora d’hidrocirurgia per accelerar el desbridament de les ferides, així
com l’aplicació de factors de creixement autòlegs o l’ús d’un sistema d’extracció epidèrmica automatitzada per
promoure el procés de reepitel·lització
de la pell són alguns dels assajos clínics
que s’estan desenvolupant.
2. Mecanismes de reparació i regeneració de teixits: s’orienta a l’estudi dels
processos moleculars i cel·lulars implicats en la reparació i regeneració tissu-

lar. Mitjançant diferents tecnologies in
vitro, ex vivo, i col·laborant internacionalment en assajos clínics i preclínics
en models animals, es realitzen estudis
amb cèl·lules mare per a la curació de
ferides dèrmiques, aplicació de factors
de creixement per a la regeneració de
cartílags i creació d’implants arterials
amb baix risc trombogènic.
3. Fragilitat i regeneració tissular:
estudia l’envelliment i la fragilitat com
a possibles factors rellevants en la capacitat de l’organisme per regenerar
teixits. Actualment s’està analitzant
l’efecte de la fragilitat en la capacitat
de curació de les ferides amb l’objectiu
de poder establir tractaments terapèutics de prevenció i/o d’intervenció per
millorar la regeneració tissular en persones d’edat avançada.
4. Nutrició i regeneració tissular: es
focalitza en l’estudi d’eines nutricionals que permetin incidir en la millora
del procés de cicatrització de ferides.
El projecte actual d’anàlisi de l’estat
nutricional de les persones amb ferides cròniques establirà les bases per
definir nous enfocaments nutricionals
per contribuir a estimular els processos de reparació i regeneració de teixits.
Aportació a la societat
La col·laboració entre professionals
de la UVic-UCC i de les institucions
sanitàries territorials, així com les aliances amb altres equips investigadors
catalans i americans han derivat en
un significatiu nombre de publicacions científiques. D’altra banda, cal
esmentar que els projectes de recerca
aplicada són una de les prioritats de
l’activitat investigadora del TR2Lab.
Per aquest motiu totes les línies d’investigació del grup tenen actius assajos
clínics amb pacients, amb l’objectiu de
dissenyar noves estratègies terapèutiques en regeneració de teixits que puguin incidir directament en la salut i el
benestar de les persones.

RECERCA

La UVic inaugura al Museu del Ter una
planta de rius artificials pionera

Sergio Ponsà, director del Centre Tecnològic Beta, Jordi Montaña, rector, i Àlex Garrido, alcalde de Manlleu,
durant la inauguració de la planta de rius artificials al Museu del Ter de Manlleu.

El 16 de novembre es va inaugurar la
planta de rius artificials del CT BETAXarxa Tecnio de la UVic-UCC al
Museu del Ter de Manlleu. Les instal·
lacions simulen un riu i s’utilitzaran en
recerques molt diverses relacionades
amb el tractament de les aigües residuals i el seu impacte ecològic.
La planta disposa de dotze canals de
tres metres de llarg que es nodreixen
de l’aigua de quatre dipòsits de mil litres. Hi ha molt pocs grups de recerca
que disposin d’aquest tipus d’instal·
lacions a Europa, però, a més, la de la
UVic és especialment flexible i adaptable, cosa que en facilita les ampliacions. La planta està situada a pocs metres del riu Ter i és exterior, de manera
que reprodueix de manera molt exacta

les condicions d’un riu real.
K+S, la segona empresa minera especialitzada en potassa més important
del món, ha finançat amb 20.000 euros part del cost de la instal·lació. L’activitat industrial d’aquesta empresa
alemanya genera una gran quantitat
de sal que es va acumulant en grans
muntanyes. Els directius de la firma
no sabien com gestionar els residus i
van demanar als investigadors del CT
BETA que estudiessin quin és l’impacte d’abocar la sal al riu perquè es
dilueixi i quina és la millor estratègia
per fer-ho. Ara, gràcies a la planta artificial que imita amb exactitud les condicions d’un riu real, els investigadors
podran respondre aquestes qüestions.

La UVic compta amb quatre nous
doctorats industrials
L’AGAUR va concedir quatre nous
doctorats industrials a la UVic-UCC
en la convocatòria de 2015. Aquests
quatre nous doctorats industrials s’afegeixen als cinc que la Universitat ja té
en vigor, fet que la converteix en una de
les universitats catalanes que, en proporció, té més doctorats industrials.
Un doctorat industrial és un projecte
de recerca estratègic d’una empresa, on
el doctorand/a desenvolupa la seva formació investigadora amb l’objectiu de
fer la tesi doctoral.

Dos dels nous projectes concedits es
portaran a terme a l’empresa SEIDOR
Consulting S. L., i els altres dos es desenvoluparan al Matadero Frigorífico
del Cardoner i a la Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Els
nous doctorats industrials estan vinculats als grups de recerca de Tractament
de Dades i Senyals, de Mecatrònica i
Modelització Aplicada a la Tecnologia
de Materials i d’Educació i Activitat
Física.

La societat torellonenca
visita la UVic

A primera fila: Joan Turró, director general de la
FUB; Anna Erra, alcaldessa de Vic; Jordi Montaña,
rector de la UVic-UCC; Jaume Vivet, alcalde de Torelló, i Àlex Garrido, alcalde de Manlleu, acompa
nyats de personalitats de la societat torellonenca.

Una delegació representativa del teixit
social, econòmic i polític de Torelló i la
Vall del Ges va ser la convidada de la
segona trobada Fem UVic-UCC Territori
celebrada el 4 de desembre, era donar
a conèixer els estudis, els serveis i les
instal·lacions que la Universitat pot
oferir, a més de compartir projectes i
crear sinergies amb el territori.
L’alcalde de Torelló, que és el darrer
municipi a incorporar-se al Patronat de la
FUB, va agrair l’oportunitat de compartir
inquietuds i projectes amb la UVicUCC i va manifestar que “per Torelló,
formar part del Patronat de la Fundació
Universitària Balmes és vital”. L’entrada
de Torelló al Patronat és fruit d’una
relació de fa anys, l’embrió de la qual
es troba en la beca d’estudis Segimon
Serrallonga, que el consistori concedeix
a la mobilitat internacional i de la qual hi
ha convocada la 9a edició.

El CT BETA aconsegueix dos
projectes de l’Horitzó 2020
El Centre Tecnològic Beta (Xarxa
Tencio) de la UVic-UCC aconsegueix
dos projectes de l’Horitzó 2020. Es
tracta de l’SMART-Plant, un projecte
d’ampliació de les tècniques de
recuperació de materials de baixa
emissió per a la millora de les plantes
de tractament d’aigües residuals, i del
projecte INTCATCH 2020, basat en el
desenvolupament de noves estratègies
en la gestió i monitorització de la qualitat
de l’aigua.

CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

13

COMUNITAT

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

Entrena’ls per cooperar. Repensant l’esport d’equip.
Joan Arumí Prat

Eumo Editorial
ISBN: 978-84-9766-554-4

L’autor hi explica una experiència
personal que el porta a reﬂexionar críticament sobre les habilitats i les competències que hauria de desenvolupar
l’esport, i a replantejar què és el que
tots guanyem si aprenem a cooperar
per competir.

Vint mestres i pedagogues catalanes del segle xx. Un segle de renovació pedagògica a Catalunya
Joan Soler Mata (coordinador)

Publicacions Associació de Mestres Rosa
Sensat
ISBN: 978-84-943813-3-1

Repensemos el juego
Ruth Contreras (Coord.)

Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona
ISBN: 978-84-942706-5-9
ebook_incomuab_repensar.pdf

Analitza l’evolució de l’educació a Catalunya, des de l’escola a la universitat,
a través de la mirada, pensament, obra
i activitat educativa.

Suicidio y vida

Salvador Simó, Carlos Peña, Francesc
Arrufat
Barcelona: Circulo Rojo
ISBN: 978-84-9115-309-2

Barcelona nova i el Barcelonès
Llorenç Soldevila i Balart
Editorial Pòrtic
ISBN 978-84-9809-334-6

Aquest volum de la Geografia literària,
que complementa el 8 i el 9, està dedicat als districtes de Gràcia, Nou Barris,
Sant Andreu de Provençals, Sant Martí
i a les ciutats i pobles del Barcelonès.

Gamificación en aulas universitarias
Ruth S. Contreras Espinosa i José Luis
Eguia (eds.)

Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

El treball es proposa comprendre millor el fenomen del suïcidi a partir de la
percepció d’aquelles persones que ho
han intentat.

ISBN: 978-84-944171-6-0

http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf

Més enllà de Twitter. De l’expressió indignada a l’acció política
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC
Santiago Giraldo Luque

Editorial: Eumo Editorial
ISBN: 978-84-9766-529-2

Vic: Eumo Editorial
ISBN: 978-84-9766-553-7

El llibre, adreçat a infants i pares, el
formen nou faules procedents de diferents països.

Reflexió sobre l’abast i el sentit dels
moviments socials a partir de l’estudi
de sis casos rellevants.

Pàtries. Poemes de Jacint Verdaguer
A cura de Ricard Torrents

Folgueroles: Verdaguer Edicions
ISBN: 978-84-941656-8-9

Tant de gust... Senyor Calders
M. Carme Bernal i Carme Rubio

Il·lustrador: Josep Torres
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
ISBN: 978-84-9883-793-3

Consta d’una introducción biogràfica i
una antologia comentada d’algunes de
les seves narracions.

Estratègies per millorar la competència en llengua escrita
Pertusa, E. i Jarque, M.J.

Extended Abstracts Spring 2014

Ed. Publicacions Universitat de Barcelona
(2015)
ISBN: 978-84-475-4248-2

Montserrat Corbera, Josep Maria Cors,
Jaume Llibre, Andrei Korobeinikov (Eds.)
Editorial: Birkhäuser
ISBN: 978-3-319-22128-1
978-3-319-22129-8 (eBook)

Reflexió sobre els aspectes relacionats
amb l’apropiació de l’escriptura. Proporcionar instruments per al procés
d’ensenyament i aprenentatge.

Verdaguer llegit per Segimon
Serrallonga

Resums de les conferències impartides als congressos “Conference on
Hamiltonian Systems and Celestial
Mechanics” i “Workshop on Virus
Dynamics and Evolution”.

Edició i pròleg de Ricard Torrents

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la
UVic-UCC
ISBN: 978-84-943286-2-6

Competències bàsiques de l’àmbit
de l’Educació Física
Elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Eduard Ramírez i el Dr. Jaume Sarramona.

Servei de Comunicació i Publicacions. Departament d’Ensenyament. Generalitat de
Catalunya
Consultable a: http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

VIII Trobada d’estudiosos de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac

Faules de sempre i altres contes
d’animals

Maria Carme Bernal i Carme Rubio (ed.)
Laura Reixach (il·lustr.)

Capítol: Problemàtica de conservació de
l’endemisme del massís de Sant Llorenç
del Munt “Arenaria fontqueri subsp. cavanillesiana” (Caryophyllaceae)

Albert Palou, Carme Casas, Llorenç Sáez
Diputació de Barcelona
ISBN: 978-84-9803-714-2
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