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El CIC dóna llum verda al 
Grau de Medicina

La Junta del Consell Interuniversitari de 
Catalunya va acordar el 13 d’octubre d’im-
pulsar els tràmits per tal d’oferir el nou 
Grau en Medicina el curs 2017-2018.

Jordi Baiget: “UGranollers 
és bo per a la ciutat i per al 
país”

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi 
Baiget, va assistir el 3 de juny a la signatura 
del conveni de col·laboració acadèmica en-
tre la UVic-UCC i l’Ajuntament de Granollers. 

Reconeixement a Paco 
Seirul·lo en el 15è aniversari 
de CAFE

El 3 de maig va tenir lloc a la UVic l’acte 
central de commemoració dels 15 anys de 
la implantació dels estudis de Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE).

Arcadi Navarro afirma que la UVic-UCC “ajuda a fer 
un país més fort” en la inauguració del seu 20è curs
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Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya; Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC; Anna Erra, alcaldessa de Vic i presidenta del Patronat 
de la FUB; i M. Àngels Crusellas, secretaria general de la UVic-UCC, en l’acte d’inauguració del curs.
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El Patronat de la FUBalmes 
dóna llum verda al pressu-
post del curs 2016-2017

El Patronat de la Fundació Universitària 
Balmes (FUBalmes) va aprovar el 30 de 
juny la liquidació provisional del pres-
supost del curs 2015-2016. Es tracta 
d’un tancament en equilibri que permet 
mantenir la institució sense dèficit. 
Els ingressos van ser de 34.543.409 
euros i les despeses es van tancar en 
34.343.221 euros, xifres que suposen 
uns romanents acumulats de 121.225 
euros amb un superàvit de 35.430 
euros. El plenari de la FUBalmes també 
va donar llum verda a la proposta de 
pressupost per al curs 2016-2017. 
Les prioritats estratègiques d’aquest 
nou pressupost són la recuperació total 
de la massa salarial dels treballadors, 
un increment d’un 27% de les beques 
pròpies, l’obertura dels campus UGra-
nollers i UBarcelona, i l’aposta per la 
digitalització de la institució a través del 
projecte Diversity. Per aconseguir-ho, 
s’han previst uns ingressos totals de 
36.477.943 euros, un 5,6% més que el 
tancament del curs 2015-2016, i unes 
despeses per valor de 36.375.321 euros, 
cosa que significa un creixement de 
quasi un 6% respecte al curs passat.

CAMPUS

Reunió plenària del Patronat de la FUBalmes.

La Universitat d’Estiu homenatja el mestre 
xocolater Quim Capdevila
El mestre xocolater i activista Joaquim 
Capdevila va rebre l’homenatge de la XXI 
edició de la Universitat d’Estiu, que el 7 
de juny donava el tret de sortida. En un 
acte presidit pel tinent alcalde de Vic 
Josep Arimany i el rector de la UVic-
UCC, Jordi Montaña, la professora de la 
Facultat de Ciències de la Salut i el Ben-
estar, Eva Rovira, va glossar la trajectòria 
personal i professional de Capdevila, del 
qual va destacar “la voluntat de donar a 
conèixer Vic al món, en els àmbits social, 
econòmic i cultural”.

 Capdevila, a més d’empresari i lluita-

dor pels drets socials, és el creador de la 
Fundació per a l’Alimentació, Nutrició i 
una Gastronomia Sostenible Kabk’Uh, 
que treballa per reduir les desigualtats i 
aconseguir un desenvolupament equitatiu 
i sostenible.

El síndic de greuges de Catalunya, 
Rafael Ribó, que va assistir a l’acte com 
a amic de Capdevila, va demanar als 
assistents i també a la UVic-UCC “que 
incorporin en els aprenentatges els quatre 
valors que han caracteritzat Joaquim 
Capdevila: que ha estat lluitador, creador, 
divulgador i solidari”.

Ramon Cotrina rep la medalla de la UVic-UCC com a impulsor de l’Escola de Mestres i d’Eumo Editorial.

Arcadi Navarro elogia la UVic-UCC en 
l’acte d’inauguració del seu 20è curs

El secretari d’Universitats i Recerca 
de la Generalitat, Arcadi Navarro, va 
destacar en l’acte d’inauguració del curs 
el 14 d’cutubre el creixement de la UVic-
UCC en els darrers anys i va assegurar 
que “està preparada per assumir tots els 
canvis i reptes del sistema universitari”. 
Va explicar que l’increment de recursos 
competitius aconseguits els últims anys 
i la incorporació “exemplar” en el pro-
grama de Doctorats Industrials “crea 
una Universitat central que contribueix 
a fer un país més fort”. 

El rector Jordi Montaña va repassar les 
principals fites assolides en els seus vint 
anys d’existència, i va esbossar les claus 

estratègiques del seu futur. “Tenim per 
davant reptes seriosos com la definició 
de la funció de la universitat en una 
societat ràpidament canviant”, per a 
ell, la vertebració del territori és i serà 
essencial “per fer possible la societat del 
coneixement en el nostre àmbit d’influ-
ència, la Catalunya interior”. 

Durant l’acte es va lliurar la medalla 
institucional de la UVic-UCC al sociò-
leg, poeta i traductor Ramon Cotrina, 
en reconeixement a la seva participació 
en els inicis de l’Escola Universitària de 
Mestres Balmes i de l’editorial EUMO, 
i es van donar els premis als millors ex-
pedients acadèmics del curs. 
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Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC; Anna Erra, alcaldessa de Vic i presidenta del Patronat de la FUBal-
mes; Valentí Junyent, alcalde de Manresa; i Josep Arimany, comissionat de la UVic-UCC per als estudis de 
Medicina.

CAMPUS

La Dra. Cristina Vaqué, 
vicerectora d’Ordena-
ció Acadèmica, i Eduard 
Ramírez, degà de la FETCH

El ple del Patronat del 30 de juny va 
aprovar el nomenament de la docto-
ra Cristina Vaqué com a vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica en substitució 
del Dr. Pere Quer. Cristina Vaqué és 
doctora en Psicologia Alimentària i ha 
centrat gran part de la seva recerca i 
activitat acadèmica en els àmbits de la 
nutrició comunitària i la promoció de la 
salut. És professora del Departament 
de Nutrició de la Facultat de Ciències 
de la Salut de la UVic-UCC des del 2005 
i, fins ara, era coordinadora del Grau de 
Nutrició i Dietètica. Anteriorment havia 
treballat també a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron com a nutricionista.
En la mateixa reunió del Patronat es 
va nomenar també el doctor Eduard 
Ramírez com a degà de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes (FETCH) en substitució del 
Dr. Joan Soler. Eduard Ramírez era 
director del Departament de Ciències de 
l’Activitat Física de la FETCH. Vinculat a 
la UVic-UCC des del 2002, és professor 
i investigador dels graus de CAFE i de 
Mestre d’Educació Primària. Ha dut a 
terme diversos projectes d’investigació 
com a integrant del grup de recerca 
d’Educació Física. El 2012 va llegir la 
seva tesi de doctorat sobre la didàctica 
i pedagogia a la natació, per la qual va 
obtenir la màxima qualificació.

La Junta del Consell Interuniversitari 
de Catalunya va acordar el 13 d’octubre 
d’impulsar els tràmits per tal d’aconseguir 
incloure el nou Grau en Medicina de la 
UVic-UCC en la programació acadè-
mica universitària del curs 2017-2018. 
Els tràmits per a la validació del nou pla 
d’estudis i la creació de la nova Facultat 
de Medicina es faran durant els propers 
mesos amb la voluntat que la primera 
promoció d’alumnes comenci les classes 
a partir del proper setembre. La Facultat 
de Medicina s’ubicarà al campus UVic 
i comptarà amb una unitat docent al 
campus UManresa.

Els nous estudis s’especialitzaran en 
medicina comunitària i tindran un model 
pedagògic innovador que situa el pacient 
en el centre de tot el procés de formació 
de metges. L’anglès, juntament amb el 
castellà i el català, seran les llengües 
de treball i l’oferta docent estarà molt 
vinculada amb la xarxa assistencial del 
territori. Es tracta d’un projecte que 
respon a la demanda de places de Me-
dicina a Catalunya, ja que actualment 
només un de cada cinc alumnes que vol 
cursar aquest grau ho pot fer en algun 
centre català. 

El CIC inicia els tràmits perquè la UVic-
UCC pugui oferir el Grau en Medicina

La professora i investigadora Malu 
Calle del Departament de Biologia de 
Sistemes és la primera catedràtica de la 
UVic-UCC. La coordinadora del grup 
de Bioinformàtica i Estadística Mèdi-
ca es va presentar a la convocatòria de 
dues places de catedràtic que s’havia 
obert. Calle, que es va incorporar a la 
Universitat l’any 1990, és la directora 
del Màster en Dades Òmiques i s’ha 
especialitzat a desenvolupar nous mè-
todes per identificar perfils genètics de 
risc i dissenyar models de predicció de 
l’aparició i l’evolució de malalties.

Pel que fa a la promoció dels sis titu-
lars, han estat els professors i investiga-
dors Lluís Benejam, del Departament 
d’Indústries Agroalimentàries i Cièn-
cies Ambientals; Xavier Ginesta, del 
Departament de Comunicació; Sergio 
Ponsá, del Departament d’Indústries 
Agroalimentàries i Ciències Ambien-
tals; Jordi de San Eugenio, del Departa-
ment de Comunicació; Cristina Vaqué, 
del Departament de Ciències Socials i 
Benestar, i Maria Àngels Verdaguer, del 
Departament de Filologia i Didàctica 
de la Llengua i Literatura.

La primera catedràtica de la UVic-UCC i sis 
nous professors titulars

Cristina Vaqué, nova vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica.
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El conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, va assistir el 3 de juny a la 
signatura del conveni de col·laboració 
acadèmica entre la UVic-UCC i 
l’Ajuntament de Granollers. Per a Bai-
get, l’obertura d’estudis a Granollers és 
un bon exemple de “treball en xarxa” 
que permet “ajuntar la Universitat i la 
indústria i complementar l’oferta de la 
ciutat”.   

L’acte el va presidir l’alcalde de Gra-
nollers, Josep Mayoral, que va signar, 
juntament amb la presidenta del Pa-
tronat de la Fundació Universitària 
Balmes i alcaldessa de Vic, Anna Erra, 
i el rector de la UVic-UCC, Jordi Mon-

taña, el conveni que permet impartir 
formació professional en format dual 
i formació universitària a Granollers. 

UGranollers imparteix el curs 2016-
2017 un cicle formatiu de grau superior 
en Màrqueting i Publicitat en format 
dual. Es tracta del cinquè cicle que 
ofereix el Campus Professional de la 
UVic-UCC.

Per al curs 2017-2018 UGranollers té 
previst impartir el Grau d’Emprene-
doria i Economia Digital amb l’anglès 
com a llengua vehicular, i el grau d’En-
ginyeria de l’Automoció que compta 
amb el suport del clúster de la Indús-
tria de l’Automoció de Catalunya. 

Jordi Baiget: “UGranollers és bo per a 
la ciutat, la universitat i el país”

04

L’investigador de la UVic-UCC Jaume 
Miquel March ha participat en el des-
envolupament d’una aplicació web que 
ajuda a diagnosticar i tractar els casos 
d’intoxicació per ingesta de bolets i altres 
fongs. El projecte ha estat un encàrrec 
de la Fundación Luís Castaño i s’ha fet 
conjuntament amb la Comissió de Toxi-
cologia i Monitorització de Fàrmacs de la 
Societat Espanyola de Química Clínica. 

El projecte l’han desenvolupat els met-
ges Salvador Ventura Pedret, especialista 
en anàlisis clíniques del laboratori Clínic 
Metropolitan Sud (Institut Català de la 
Salut), i Cristina Ruiz, especialista en 
bioquímica clínica del Laboratori clínic 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge. En 
el desenvolupament de l’app també hi ha 
participat Gerard Reches, exestudiant del 
Grau en Multimedia de la UVic-UCC.

Aplicació web per diagnosticar i tractar 
intoxicacions per bolets

CAMPUS

Neus Pons, directora 
d’UGranollers i UBarcelo-
na, i Anna Pérez-Quintana, 
coordinadora acadèmica 
d’UGranollers

Neus Pons i Anna Pérez-Quintana són 
les dues cares visibles d’UGranollers, la 
nova seu de la UVic-UCC a Granollers. 
Neus Pons, com a directora la nova 
seu vallesana i també de la seu de la 
UVic-UCC a Barcelona, s’encarrega 
de la gestió i porta la representació 
institucional. 
Neus Pons porta a terme les tasques de 
representació institucional i de gestió de 
les seus. A més, també s’encarrega de la 
difusió de la Formació Continua al Vallès 
Oriental i a l’àrea metropolitana. 
Fins ara Neus Pons era la directora 
del Centre Internacional de Formació 

Continua de la UVic-UCC.
La professora i investigadora de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació, 
Dra. Anna Pérez-Quintana, va ser 
nomenada responsable de la coordinació 
acadèmica dels programes impartits 
al Campus Granollers. La seva 
funció consisteix a planificar-ne el 
desplegament, garantir-ne la qualitat 
acadèmica, sonar suport al professorat,  
maximitzar l’eficiència dels formats 
semipresencials i multimodals, i 
estendre la metodologia Live Creativity a 
les aules.
Aquest curs, UGranollers ofereix el cicle 
formatiu de grau superior en Màrqueting 
i Publicitat en format dual, que implica 
que una part dels estudis es duen a 
terme treballant en una empresa del 
sector per tal que l’estudiant adquireixi 
experiència real i conegui de primera 
mà el món laboral de l’àmbit dels seus 
estudis.

Anna Erra, Jordi Baiget, Josep Mayoral i Jordi Montaña després de signar el conveni.

Anna Pérez-Quintana i Neus Pons
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Ronald Puppo, Premi Crítica 
Serra d’Or 2016

Ronald Puppo i la seva esposa, Teresa Vall, amb la 
presidenta Carme Forcadell al mig.

El professor de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la UVic-
UCC, Ronald Puppo,va rebre el Premi 
Crítica Serra d’Or 2016 de Catalanística 
per la seva traducció a l’anglès del Canigó 
de Verdaguer amb el títol: Mount Canigó. 
A tale of Catalonia.
L’acte de publicació del veredicte, que 
enguany arribava a la 50a edició, va 
tenir lloc el 2 de maig al Palau Moja de 
Barcelona i va comptar amb la presència 
de personalitats del món de la cultura 
i de la política com la presidenta 
del Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell, el conseller de Cultura, Santi 
Vila, i el Pare Abat de Montserrat, Josep 
M. Soler, entre altres personalitats.
Els Premis Crítica Serra d’Or no tenen 
dotació econòmica i consisteixen 
en la proclamació del veredicte i el 
lliurament d’una serreta d’or, de solapa, 
que representa la distinció i que lliura 
el P. Josep Massot, director de les 
Publicacions de d‘Abadia de Montserrat 
i de la revista Serra d’Or, que són les 
impulsores dels Premis Crítica Serra d’Or.
Altres professors de la UVic-UCC que ha 
rebut premis de la Crítica són: Segimon 
Serrallonga (1980), Emili Teixidor (1980) 
Ricard Torrents (1996 i 1997), Manuel 
Llanas (1999), M. Carme Bernal i Carme 
Rubio (2010 i 2014), i Montserrat Bacardí 
i Pilar Godayol (2011).

Reconeixement a Paco Seirul·lo  
en el 15è aniversari de CAFE

El 3 de maig va tenir lloc a la UVic 
l’acte central de commemoració dels 15 
anys de la implantació dels estudis de 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Es-
port (CAFE). En el marc d’aquest acte 
el preparador físic dels primers equips 
d’handbol i de futbol del Barça, Paco 
Seirul·lo, va rebre un homenatge de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Cièn-
cies Humanes.

Francisco Seirul·lo Vargas ha estat 
l’impulsor i referent de l’educació físi-
ca de base. Seirul·lo va repassar la seva 
trajectòria des que va començar com a 
atleta fins que va acabar sent el prepa-
rador físic del primer equip d’handbol 
i futbol del FC Barcelona. Va explicar 
com, sent preparador físic del Barça, va 
ajudar Josep Guardiola a preparar-se 

físicament per fer el salt definitiu al 
primer equip. De Guardiola va afirmar 
que “és el millor entrenador amb qui 
he treballat mai”. Seirul·lo va aprofitar 
l’ocasió per aconsellar als estudiants 
que es formin al llarg de tota la vida 
“per aconseguir de veure-hi sempre 
més enllà del que us demanin”. El pro-
fessor Javier Peña va fer l’encomi de 
l’homenatjat.

Els estudis de CAFE a la UVic-UCC 
van començar a impartir-se l’any 2001 
com a llicenciatura i es van convertir 
en estudis de grau l’any 2008 amb l’ar-
ribada del pla Bolonya. Des de llavors 
han passat per les aules de CAFE de 
la UVic 1.300 estudiants, dels quals se 
n’han titulat 800 en les 11 promocions 
que hi ha hagut fins ara.

CAMPUS

El degà Joan Soler lliura el diploma de reconeixement a Paco Seirul·lo.

El sector de la salut es troba immers en 
un procés de transició que “abandona 
el paternalisme i avança cap a un nou 
model” en què el pacient es converteix 
en un actor compromès i íntimament 
involucrat en la presa de decisions de la 
seva malaltia. La constatació d’aquest 
canvi de paradigma és una de les princi-
pals conclusions a què va arribar la ter-
cera edició de la UVic Health Meeting, 
la jornada de salut que organitza anual-
ment la UVic-UCC, que el 2 de juny va 

reunir més d’un centenar de persones.
Els ponents van coincidir a definir 

aquest nou perfil de pacient com el 
d’un “expert, apoderat, que pren les 
regnes de la seva malaltia”, segons el va 
definir Dave deBronkart, un dels prin-
cipals ponents de l’acte i defensor de 
l’apoderament dels pacients “Incloure 
els pacients en els processos converteix 
l’accés al coneixement en una xarxa de 
capil·lars que porta informació de paci-
ent a metge i viceversa”. 

UVic Health Meeting assenyala un canvi 
de paradigma en salut
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L’investigador Gerard Coll Planas durant la seva intervenció al Congrés.

CAMPUS

El Congrés European Rainbow Cities va 
fer una crida a totes les administracions 
públiques perquè treballin de forma 
coordinada per fer front a les diferents 
formes de desigualtat. “Actualment l’Ad-
ministració aborda els diferents eixos 
de discriminació per separat quan a la 
pràctica les persones són un creuament 
de tots ells i, per tant, les problemàtiques 
concretes no són distingibles o aïllables”, 
va dir Gerard Coll Planas, coordinador 
del Congrés i investigador principal del 
Grup de Recerca Estudis de Gènere: 
Traducció, Literatura, Història i Comu-
nicació (GETLHIC) de la UVic-UCC.

Aquest era un dels quatre reptes que 
plantejava el Congrés, celebrat el 20 i 
21 de maig a Barcelona coincidint en 
el calendari amb la commemoració del 
Dia Internacional Contra l’Homofòbia 
i la Transfòbia, el passat 17 de maig. El 
segon era articular la feina feta per les 
diferents administracions per tal que 
cooperin. En tercer lloc, alertava de la 
manca d’estudis com a base per dissenyar 
polítiques d’igualtat i, finalment, es fixava 
com a prioritari el desenvolupament de 
polítiques públiques en entorns rurals.

En la roda de premsa de presentació 
del Congrés, Coll Planas el va definir 
com “una caixa d’eines per compartir 
idees i recursos que després es puguin 
aplicar a cada territori”. En aquest sen-

tit, el Congrés va debatre les polítiques 
d’igualtat públiques i locals contra la 
LGBTIfòbia, especialment aquelles que 
es despleguen en entorns no metro-
politans, amb unes especificitats molt 
particulars: invisibilitat del col·lectiu 
LGTBI i el fet que “sortir de l’armari 
implica de forma directa tot l’entorn 
familiar, cosa que porta a moltes persones 
a viure ocultes, a marxar o a portar una 
doble vida”, segons Coll Planas.

Un altre dels temes abordats va ser el 
bullying per motiu de diversitat sexual i 
de gènere entre infants i joves transsexu-
als. Miquel Missé, coordinador del Con-
grés i investigador del Grup de Recerca 
GETLHIC de la UVic-UCC, va afirmar 
que “a l’escola, l’anomenada LGTBIfòbia 
és en el fons una discriminació per motius 
de gènere”. Les polítiques adreçades 
al col·lectiu trans en tots els àmbits 
també van centrar bona part del Congrés. 
Inserció laboral, educació i violència 
escolar, processos de transició, accions 
d’acompanyament i assistència d’aquest 
col·lectiu…, són temes que “cada vegada 
més disposen de polítiques especifiques 
per a abordar-los”, va dir Missé.

L’esdeveniment va comptar amb 300 
persones inscrites, entre les quals hi havia 
tècnics i polítics de l’àmbit municipal, 
investigadors i activistes.

El Congrés European Rainbow Cities 
reclama a les administracions de tractar 
globalment la discriminació 

La UVic-UCC crea la Càtedra 
d’Innovació i Gestió de Ser-
veis de Salut

Joaquim Esperalba, director de la Càtedra 
d’Innovació i Gestió de Serveis de Salut.

La UVic-UCC ha ampliat la seva xarxa de 
càtedres amb la incorporació de la Cà-
tedra d’Innovació i Gestió en Serveis de 
Salut. La dirigeix el Dr. Joaquim Espe-
ralba, que té una àmplia experiència en 
l’àmbit de la gestió sanitària. La Càtedra 
es proposa impulsar la recerca sobre els 
models de gestió de salut i social a par-
tir de dues línies de treball: els models 
de gestió integral dels serveis de salut i 
els estudis de cost-eficàcia per avaluar 
l’impacte de la gestió en els resultats.
Així doncs, en un context social forta-
ment marcat per les conseqüències de 
la crisi i les desigualtats que amenacen 
l’estat de benestar de què hem gaudit 
fins ara, cal que universitat, administra-
cions públiques, empreses del sector 
de la salut, professionals i ciutadans 
s’alineïn en la creació de nous models de 
govern, gestió i finançament per tal que 
els ciutadans trobin en el sistema públic 
de salut les respostes més eficients i 
sostenibles.

Lluís Benejam, director de la Càtedra 
de l’Aigua
D’altra banda, el Patronat de la Funda-
ció Universitària Balmes del 30 de juny 
va aprovar el nomenament del doctor de 
la UVic-UCC, Lluís Benejam, com a nou 
director de la Càtedra de l’Aigua, que 
tindrà un canvi d’orientació i funcionali-
tat, més dirigida cap al medi natural. La 
Càtedra està integrada per la UVic-UCC, 
la Universitat de Girona i l’Ajuntament 
de Sant Hilari de Sacalm. 
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Un article publicat a la revista Scienti-
fic Reports, de la mateixa editorial de 
Nature, alerta d’una extensa acumulació 
de contaminants orgànics a la vegetació 
arreu del planeta. 

El treball l’ha elaborat la doctora en 
Biologia i professora de la UVic-UCC 
Mireia Bartrons, juntament amb Jordi 
Catalan i Josep Peñuelas, ambdós in-
vestigadors membres del CREAF, el 
centre públic de recerca en ecologia 
terrestre i anàlisi del territori que genera 
coneixement i metodologies per a la 
conservació, la gestió i l’adaptació del 
medi natural al canvi global.

Amb el títol Tendències espacials i tempo-
rals dels contaminants orgànics a la vegetació 
a àrees remotes i rurals, l’article se centra 

principalment en l’estudi de dos grups 
de compostos: els anomenant conta-
minants orgànics persistents (COP) i 
els hidrocarburs aromàtics policíclics 
(HAP). Es tracta de productes molt 
utilitzats, actualment o en un passat 
recent, en l’agricultura, la indústria i en 
aplicacions domèstiques, que s’emeten a 
l’atmosfera. Les plantes els concentren, 
i en conseqüència aquests contaminants 
també passen als animals que s’alimen-
ten de plantes, incloent-nos als humans.

L’article ha recollit, analitzat i compa-
rat les dades de 79 estudis sobre aquesta 
matèria publicats entre 1979 i 2015, més 
de la meitat dels quals incloïen resultats 
d’àrees rurals i remotes.

La investigadora Mireia Bartrons alerta dels 
contaminants orgànics a Scientific Reports

Montse Martín del GREAF, segona per l’esquerra, acompanyada de David Escudé, comissionat d’Esports i 
Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona

CAMPUS

Manuel Llanas i Eusebi Co-
romina llegeixen les respec-
tives lliçons de jubilació

El 18 de maig el Dr. Manuel Llanas va 
llegir la seva lliçó de jubilació titulada 
“Els episodis catalans del Quixot (amb 
un exordi militant)”. Jordi Chumillas, 
company i deixeble de Llanas, va ser 
l’encarregat de fer la glossa de la seva 
trajectòria professional i humana i va 
destacar “el rigor, l’esforç, l’honestedat i 
la ironia”, com les qualitats que més han 
identificat el professor Manuel Llanas en 
els seu pas per la UVic.
L’1 de juny el Dr. Eusebi Coromina va 
llegir també la seva darrera lliçó “Lèxic, 
terminologia, neologia: les paraules 
en comunicació” amb motiu de la seva 
jubilació. La professora Mariona Casas 
va fer l’encomi de l’homenatjat, de qui va 
destacar la confluència de la llengua i la 
comunicació en tota la seva trajectòria 
professional. “Es tracta d’un filòleg al 
servei de la comunicació”, va dir Mariona 
Casas.
L’aleshores degà de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes, Joan Soler, va anunciar en 
aquest acte el nomenament d’Eusebi 
Coromina i de Manuel Llanas com a 
professors emèrits de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya.

Jordi Chumillas i Manuel Llanas, durant la lectura 
de la lliçó de jubilació.

Per encàrrec de l’Ajuntament de Barce-
lona, el Grup de Recerca en l’Esport i 
l’Activitat Física (GREAF) de la UVic-
UCC ha creat el primer recurs on-line 
de l’Estat espanyol per fer prendre cons-
ciència de l’existència i per prevenir 
l’assetjament i l’abús sexual a l’àmbit de 
l’esport. Aquest nou recurs “Prevenció 
de l’asstejament i l’abús sexual per raó de 
sexe en l’esport” està disponible a la web 
de recursos pedagògics de l’Ajuntament 
de Barcelona. L’eina està pensada per 
ser utilitzada per les entitats esporti-
ves d’arreu, especialment pels òrgans 

directius i tècnics, però també per les 
famílies d’esportistes menors d’edat. 
Consta de 3 mòduls explicatius que per-
meten, en un primer terme, conèixer 
l’assetjament i l’abús sexual en l’àmbit 
esportiu, per després reconèixer-los i, 
per últim, prevenir-lo. També compta 
amb 5 activitats creades per fer en petit 
grup, que fomenten el debat sobre les 
creences i prejudicis que hi ha entorn 
l’assetjament sexual i l’abús a l’esport, 
desmuntar mites i estereotips i empa-
titzar amb les persones que n’han patit 
les conseqüències. 

L’Ajuntament de Barcelona i el GREAF 
presenten la primera eina online per pre-
venir l’assetjament sexual en l’esport
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Montserrat Fontarnau, 
nova directora del Centre 
Internacional de Formació 
Contínua

Montserrat Fontarnau va ser nomenada 
directora del Centre Internacional de 
Formació Continua de la UVic-UCC 
en substitució de Neus Pons, que ha 
passat a ser la directora d’UGranollers 
i UBarcelona en el ple del Patronat 
de la FUBalmes de 30 de juny. 
Fontarnau és diplomada en Ciències 
Empresarials per la UVic, llicenciada 
en Ciències Econòmiques per la UB i 
MBA per ESADE. Des del 2008 ha estat 
la delegada d’Acció, l’Agència per a 
la Competitivitat de l’Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, a la Catalunya 
Central.
Com a directora del Centre Internacional 
de Formació Contínua, Montserrat 
Fontarnau va rebre l’encàrrec 
d’implementar l’estratègia comercial, 
promoure la captació de fons públics i 
privats per a les activitats formatives i 
promoure aliances estratègiques amb 
institucions i altres centres formatius. 
Haurà de liderar l’oferta formativa de 
formació contínua de la Universitat en 
coordinació amb els centres adscrits i 
implementar polítiques d’enllaç entre 
la UVic-UCC i els sectors professionals 
de les àrees de coneixement pròpies de 
la Universitat. També haurà d’adaptar 
a nous entorns formatius (online, 
semipresencial, dual…) les línies 
d’activitat i les polítiques de qualitat. 
Per últim i en coordinació amb l’Àrea de 
Màrqueting, s’ocuparà de la promoció 
dels programes formatius propis i 
l’oferta de màsters i postgraus.

Prous Institute aporta 20.000 euros a la 
UVic-UCC per impulsar la recerca mèdica

Prous Institute for Biomedical Research 
va signar el 5 de setembre un acord de 
col·laboració amb la UVic-UCC pel 
qual feia una aportació de 20.000 euros 
per impulsar projectes de recerca amb 
l’objectiu descobrir i desenvolupar medi-
caments més eficaços i segurs des d’una 
perspectiva global de les patologies i de 
les interaccions entre fàrmacs. Segons 
Josep Prous, vicepresident de Recerca 
i Desenvolupament de Prous Institute, 
“som una empresa que aposta per la 
investigació bàsica que s’està fent en les 
universitats del nostre país, i la UVic-

UCC té projectes molt innovadors, 
aquesta és una de les raons clau per les 
quals hem decidit col·laborar amb la 
institució”. 

La UVic-UCC compta actualment 
amb 25 grups de recerca i 10 càtedres que 
desenvolupen l’activitat investigadora, 
clarament orientada a generar coneixe-
ment i traslladar-lo a la societat. Jordi 
Montaña, rector de la UVic-UCC, va 
destacar la importància d’aquest acord 
que “demostra la bona recerca que s’està 
fent a la nostra universitat en àmbits 
com la salut o la biotecnologia”. 

CAMPUS

Amb un total de 450 persones inscrites 
es van celebrar el 29 i 30 de setembre les 
sisenes jornades internacionals TIC Salut 
i Social a Vic. L’edifici El Sucre va acollir 
diàlegs, taules rodones i la presentació, 
en diversos formats, de 167 projectes i 
comunicacions a l’entorn de l’entrada 
dels sectors de la salut i del benestar a 
la societat digital. 

La directora del Centre d’Estudis Sa-
nitaris i Socials de la UVic-UCC i presi-
denta del comitè científic de les jornades, 
Marina Geli, va explicar que “les jornades 

volen convertir Vic en un hub on els 
àmbits sanitari i social puguin compartir, 
intercanviar i actuar junts amb les noves 
tecnologies”. La incorporació del sector 
social en la temàtica del congrés era una 
de les novetats de les jornades.

L’acte de cloenda el va presidir el con-
seller de Salut, Antoni Comín, que es va 
mostrar convençut que “el canvi tecnolò-
gic, i en especial les TIC, seran clau per 
afrontar el canvi demogràfic en l’àmbit 
sanitari i per estrènyer els lligams entre 
els sectors de la salut i del benestar”. 

Les Jornades TIC Salut i Social fan de Vic 
un hub de les tecnologies de la salut

El rector Jordi Montanya, el conseller de Salut Antoni Comín, l’alcaldessa de Vic Anna Erra i Mireia Canals, 
secretària general de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània en l’acte de clausura de les Jornades TIC Salut i 
Social.
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Anna Segura, guanyado-
ra de la 9a Beca Segimon 
Serrallonga de Torelló

Anna Segura, de Torelló, va ser la 
guanyadora de la 9a Beca Segimon 
Serrallonga d’ampliació d’estudis a 
l’estranger que es va lliurar el dissabte 
12 de juny a Can Parrella de Torelló. 
La Beca se li va concedir per anar a 
investigar a la Universitat de New 
Hampshire quins són els factors de 
protecció que cal fomentar des dels 
centres tutelats que acullen joves molt 
vulnerables.
La comissió encarregada de valorar les 
sol·licituds la formaven Jaume Vivet, 
alcalde de Torelló; Núria Güell, regidora 
de Cultura; Miquel Pérez, doctor en 
Història de l’Art i professor de la UVic-
UCC; Rosa Sayós, filòloga i professora de 
la UB; Montserrat Bacardí, doctora en
Filologia i professora de la UAB; Felip 
Vidal, filòsof, director de l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny de Vic, i Imma 
Ollich, catedràtica de la UB.
En el mateix acte, Ricard Torrents va 
presentar el llibre Verdaguer llegit 
per Segimon Serrallonga, editat per la 
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de 
la UVic-UCC.
La Beca la dota cada any l’Ajuntament 
de Torelló, que compta amb la 
col·laboració de l’Aula Segimon 
Serrallonga de la UVic-UCC i la Xarxa 
Vives d’Universitats.

6a edició de l’International 
Workshop on Higher Education

Del 13 al 17 de juny va tenir lloc la si-
sena edició de l’International Works-
hop on Higher Education (IWHE) de 
la UVic-UCC, que va aglutinar més de 
40 activitats i un centenar de ponents 
al campus UVic. Hi van acudir inves-
tigadors internacionals de prestigi en 
totes les àrees de coneixement de la 
UVic-UCC, per impartir ponències 
i tallers i mantenir xerrades i debats 
amb els experts locals.

La ponència inaugural va anar a 
càrrec del científic i emprenedor Ni-
gel Ten Fleming, assessor del Grup 
Inkemia/IUCT i fundador de l’At-
hena Diagnostic Harvard Medical 
School. Fleming va relatar la biografia 
de Craig Venter, a qui va definir com 

“un dels científics més controvertits 
i pertorbadors, i alhora el més gran 
bioemprenedor dels nostres temps”. 
Va explicar les grans fites assolides 
per aquest biotecnòleg i emprenedor 
nord-americà, reconegut per haver 
aconseguit la seqüenciació del geno-
ma humà en només tres anys, haver 
elaborat “una base de dades sense pre-
cedents i la més gran sobre el genoma 
marí” i haver creat vida artificial par-
tint de zero.

Van organitzar l’IWHE el Vicerec-
torat de Recerca i Professorat, la Uni-
tat de Divulgació Científica i l’Escola 
de Doctorat de la UVic-UCC, i va 
comptar amb el patrocini de la Fun-
dació Obra Social “la Caixa”. 

Un moment de la conferència de Nigel Ten Fleming, que va fer la ponència inaugural del Workshop.
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Anna Segura, a la dreta, recull la Beca de mans de 
l’alcalde de Torelló, Jaume Vivet, i la regidora de 
cultura, Núria Güell.

El 17 d’octubre va tenir lloc l’acte for-
mal de presa de possessió d’Eduard 
Ramírez com a nou degà de la Facul-
tat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVic-UCC. En un acte 
presidit pel rector Jordi Montaña, Ra-
mírez va explicar els motius pels quals 
va accedir a presentar candidatura com 
a degà i va mostrar-se molt optimista 
de cara el futur. “Tenim unes arrels 
molt fondes”, va dir, i “ara és moment 
de centrar l’atenció en allò en què som 
forts, com la innovació educativa”.

El rector va agrair al degà sortint, Joan 
Soler, la tasca desenvolupada durant els 
darrers dos anys i l’impuls que va donar 
al Màster Interuniversitari en Millora 
dels ensenyaments d’Educació Infantil 
i Primària.

Soler en el seu parlament de comiat va 
llegir un text del pedagog Ginés de los 
Ríos i un altre de la filòsofa Marina Gar-
cés per definir la seva idea de pedagogia 
i de l’educació superior, i es va mostrar 
satisfet pel relleu, que representa una 
continuïtat amb l’equip anterior.

Acte de traspàs del deganat a la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
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Guillermo Dorronsoro, 
ponent de l’Àgora d’Opinió

El degà de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials de la Universidad 
de Deusto, Guillermo Dorronsoro, va 
ser el ponent convidat a l’onzena Àgora 
d’Opinió, que l’11 de juliol va reunir una 
setantena de persones vinculades a 
l’emprenedoria i l’empresa, la Universitat 
i l’administració. Amb la ponència “Nave-
gant la pròxima dècada: Indústria, Conei-
xement i Noves Economies”, Dorronsoro 
va anar més enllà de fer un diagnòstic 
de l’estat de salut actual de l’economia 
per plantejar “cartes de navegació per a 
l’economia del segle XXI”.
Segons Dorronsoro, després d’uns anys 
de crisi, “l’economia mundial es troba 
en un clar procés de transició i tendeix 
vers un encefalograma pla en què la nova 
normalitat és l’estancament”. Aquesta 
serà, per al ponent, una tendència a 
llarg termini causada per “una economia 
malalta on el deute augmenta mentre 
el creixement frena, els tipus d’interès 
es mantenen negatius, baixa la inversió 
i la crisi demogràfica es fa més i més 
significativa”.
És en aquest context on proliferen una 
gran diversitat de noves economies: 
“Malgrat que hi ha moltes teories, no 
podem saber com serà l’economia del 
segle XXI, perquè el canvi es produirà 
molt lentament”. Per a Dorronsoro, el 
que sí que cal tenir clar és que als països 
desenvolupats “per ser competitius cal 
una gran aliança público-privada que 
inverteixi en el desenvolupament de la 
tecnologia a les àrees de la indústria on 
existeixi aquesta possibilitat”. 
El ponent va acabar donant alguns 
consells per fer front a aquest futur 
incert i ple de canvis: “anticipar-se, estar 
previngut i tenir una visió pròpia del que 
està passant; tenir resistència, transfor-
mar-se apostant pel coneixement; i no 
desanimar-se ni perdre mai el somriure”. 
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La Dra. Laia Llenas, del Centre BETA, Anna Erra, alcaldessa de Vic, Jordi Montaña, rector, Àlex Garrido, 
alcalde de Manlleu, i Marc Ordeix, director del CERM en l’acte de signatura de l’acord.

El campus de Vic va celebrar el 21 de 
juny la cerimònia de lliurament dels 
Premis UVic-UCC als millors treballs 
de recerca de batxillerat. Els premis 
tenen l’objectiu de promoure la incor-
poració dels estudiants de Batxillerat a 
la formació superior i fomentar el gust 
per la recerca. Les empreses patrocina-
dores del certamen van ser Certis, Bon 
Preu, Eumo_DC, Institut Català de 
les Dones i Osona contra el Càncer. El 
professor Enric Casulleras, de la FEC, 
va presentar l’acte.

En l’edició d’enguany s’han presen-
tat 165 treballs, dels quals 31 han rebut 
premi. Aquests treballs provenen de 
125 centres de 28 comarques d’arreu de 

la geografia catalana, tot i que les co-
marques amb més afluència han estat 
Osona, Vallès Oriental, Gironès, Bages 
i Segrià.

Dels 31 treballs premiats, 3 ho han es-
tat en la categoria Institut Català de les 
Dones, dedicada a la visualització de 
l’acció social de les dones; 11 a la cate-
goria Bon Preu, de l’àmbit de les Cièn-
cies Socials; 6 a la categoria Eumo_dc, 
de l’àmbit de les arts; 4 a la categoria 
Osona contra el Càncer, sobre qualse-
vol tema relacionat amb la malaltia; i 7 
a la categoria Certis, dedicada a les Ci-
ències. En total s’han repartit 10.200 
euros en premis.

18a edició dels Premis UVic-UCC de 
recerca de batxillerat

La UVic-UCC i l’Ajuntament de 
Manlleu van presentar el 9 de setem-
bre l’acord d’integració a la disciplina 
universitària del Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis (CERM), adscrit al 
Museu del Ter. Per una banda, el con-
veni reforça el compromís territorial 
de la UVic-UCC, que per primera ve-
gada és present a Manlleu, i permet a la 
ciutat disposar d’un centre de recerca 
universitari. Per una altra banda, obre 
la porta a una major dinamització de 
la recerca i la transferència de conei-

xement de la Universitat, sobretot a 
través del Centre Tecnològic BETA – 
Xarxa TECNIO que treballarà en es-
treta col·laboració amb el CERM. 

Els dos centres també comparteixen 
la planta de rius artificials inaugurada 
el novembre de 2015 al Museu del Ter, 
unes instal·lacions exteriors, pioneres a 
l’Estat, que simulen un riu i s’utilitzen 
en recerques molt diverses relaciona-
des, principalment, amb el tractament 
de les aigües residuals i el seu impacte 
ecològic.

La UVic-UCC incorpora el Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis de Manlleu



CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 1111

CAMPUS

El director, Sergio Ponsá, i l’investiga-
dor Joan Colon, del Centre Tecnològic 
BETA, han treballat durant un mes 
des de Ciudad de Panamá en la redac-
ció del seu pla de gestió de residus. El 
pla l’està desenvolupant la UVic-UCC 
amb l’Alcaldia de la capital panamenya, 
que concentra gairebé el 60% de la po-
blació del país. A més, rep el suport de 
l’Ajuntament de Vic i forma part dels 
projectes de cooperació al desenvolu-
pament que impulsa o en què participa 
el centre BETA.

L’estada, del 21 d’agost al 18 de setem-
bre, va coincidir amb la recta final de 

l’elaboració del pla. Els investigadors 
van definir el marc global i l’estratègia 
d’implementació del pla, que té una 
projecció d’entre 15 i 20 anys. Per això 
van mantenir diverses reunions i sessi-
ons de treball amb la vicealcaldessa de 
Ciudad de Panamá, Raisa Banfield, i 
amb altres representants de la munici-
palitat, del ministeri de Medi Ambient 
i del programa Basura Zero. També van 
fer múltiples visites de camp per, entre 
altres coses, identificar els punts verds 
idonis per a la ubicació d’infraestructu-
res com deixalleries o plantes de trac-
tament de residus.

Josep Bau convidat al 
Pacific Basin Agricultural 
Research Center de Hilo, 
Hawaii

El coordinador del Grau en Biologia de 
la Facultat de Ciències i Tecnologia 
(UST) i investigador del Grup de Recerca 
en Bioinformàtica i Estadística Mèdica 
(BEM), Josep Bau, va fer per l’octubre 
una estada de recerca al Daniel K. Inouye 
U.S. Pacific Basin Agricultural Research 
Center, ubicat a Hilo (Hawaii).
Bau va ser convidat, juntament amb el 
professor Ring T. Cardé, de la University 
of California Riverside, per l’investigador 
Nicholas C. Manoukis, de l’Agricultural 
Research Service del United States 
Department of Agriculture (ARS-USDA). 
Aquest departament del govern nord-
americà s’ha interessat per l’aplicació 
del model computacional publicat l’any 
passat per Bau i Cardé a diferents espè-
cies plaga de mosca de la fruita.
Aquest model consisteix a simular el 
comportament d’insectes atrets per 
una font de feromones sexuals utilit-
zades en el monitoratge i la vigilància 
d’espècies invasores. En el seu darrer 
article, els investigadors exploraven la 
repercussió que pot tenir la utilització 
d’aquests compostos volàtils en trampes 
utilitzades per detectar l’aparició d’una 
població incipient d’insectes. L’estada a 
Hawaii té per objectiu recollir dades per 
adaptar el model, inicialment desenvo-
lupat per una espècie de lepidòpter, a un 
nou insecte en estudi.

“Vertebració en el territori amb volun-
tat d’internacionalitzar-se”. Aquest és 
l’objectiu dels Cicles Formatius de Grau 
Superior de la UVic-UCC per al rector 
de la Universitat, Jordi Montaña, durant 
l’acte d’inauguració del curs del Campus 
Professional, que es va celebrar el 17 
d’octubre a la UVic. L’acte va comptar 
amb bona part dels 159 estudiants que 
enguany hi cursaran un dels cinc Cicles 
Formatius de Grau Superior (CFGS) que 
ofereix la Univesitat en diferents punts 
del territori.

El Campus professional de la UVic-
UCC, que enguany inaugura seu a Gra-
nollers amb un cicle sobre Màrqueting 
i Publicitat, també ofereix el cicle de 

Processos i Qualitat en la Indústria 
Alimentària al centre Kreas d’Olot; Ani-
macions 3D, Jocs i Entorns Interactius 
i Desenvolupament d’Aplicacions Mul-
tiplataforma al centre Teknós de Vic; i 
un cicle en Pròtesis Dentals al campus 
UManresa.

Durant el parlament inaugural, la di-
rectora del Campus Professional, Núria 
Barniol, va destacar la importància de la 
formació dual “que permet a les empreses 
captar talent, garantir una formació excel-
lent i una fàcil incorporació laboral”. Per 
tot plegat va afirmar que “la formació 
professional és la columna vertebral de 
la competitivitat del país”.

Comença el tercer curs del Campus 
Professional amb 159 estudiants

El CT BETA redacta el futur pla de gestió 
de residus de Ciudad de Panamá

Josep Bau, a la dreta, a la població de Hilo 
(Hawaii).

A la mesa la directora de Kreas, Mònica Furtet, la directora del Campus Professional, Núria Barniol, el 
rector, Jordi Montaña, l’adjunta a la direcció general de la FUBages, Imma Ubiergo, i Josep Francí.
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MECAMAT és un grup multidisci-
plinari format per físics, matemàtics, 
geòlegs i enginyers que des d’àmbits de 
recerca molt diferents s’han unit per 
treballar conjuntament en l’àmbit de 
la mecatrònica, la robòtica educativa 
i l’Internet de les coses, integrant la 
modelització de processos i la recerca 
aplicada a la tecnologia de materials 
per aportar noves solucions a la socie-
tat i a les empreses del sector. 

La línia de Mecatrònica es focalitza 
en la recerca teòrica i aplicada en els 
camps de la robòtica, visió per com-
putador i Internet de les coses, amb 
l’objectiu de treballar en projectes 
de recerca transversals que cobreixin 
aquestes àrees. El grup desenvolupa 
models de control i simulació per a ro-
bots industrials i educatius i algoritmes 
de seguiment d’objectes mòbils a tra-
vés de visió. També treballa en la cons-
trucció de petits dispositius mecatrò-
nics de baix cost que puguin treballar 
en xarxa, la funció principal dels quals 
sigui captar informació (substàncies 
i/o processos biològics que degraden 

els materials de les façanes, pintures, 
vitralls, etc.), i enviar-la al núvol per 
al seu posterior anàlisi i processat. En 
col·laboració amb el grup de recerca de 
Tractament de Senyal de la Facultat 
de Ciències i Tecnologia de la UVic-
UCC, es dirigeixen tres doctorats in-
dustrials en els sectors de l’electrònica, 
de l’alimentació i la distribució d’ai-
gües, tots ells relacionats amb Internet 
de les coses i en la manipulació (classi-
ficació, processat i presa de decisions) 
de grans quantitats de dades (bigdata).

La línia de Modelització està cen-
trada en l’estudi de sistemes dinàmics. 
D’una banda, s’estudia la dinàmica i 
l’existència, l’estabilitat i les bifurca-
cions de les famílies d’òrbites periòdi-
ques en diversos problemes que tenen 
interès, tant des del punt de vista teò-
ric com per les seves aplicacions en sis-
temes mecatrònics. També s’estudien 
problemes de configuracions centrals. 
En el camp de la morfodinàmica, la re-
cerca està centrada en la modelització 
dels processos hidro i morfodinàmics 
a la zona de rompents i en la dinàmica 

a gran escala de la línia de costa. El mà-
xim interès se centra en les barres se-
dimentàries, les ones de baixa freqüèn-
cia, els corrents de retorn i la dinàmica 
del corrent longitudinal amb les seves 
inestabilitats a la zona de rompents, i 
les ondulacions a gran escala de la línia 
de costa. Encara que l’interès principal 
del grup és la investigació dels proces-
sos físics fonamentals, hi ha una col-
laboració molt estreta amb grups que 
es dediquen a la recerca aplicada i a 
l’Enginyeria de Costa. 

La línia de Materials està especialit-
zada en la caracterització i anàlisi de 
materials ceràmics arqueològics i tra-
dicionals per determinar la tècnica de 
producció a través de l’estudi dels cris-
talls que es formen en el vidrat durant 
la cuita com a traçadors tecnològics i 
de procedència. Aquesta recerca es fa 
conjuntament amb historiadors, ar-
queòlegs i conservadors. També s’es-
tudien les fases que es formen durant 
el procés d’enterrament i degradació, 
per poder ajudar en les tasques de res-
tauració i conservació del patrimoni 
cultural. 

Fruit d’aquesta confluència entre 
mecatrònica, modelització i tecnolo-
gia de materials, des del juliol 2016 que 
es desenvolupa el projecte SmARTS 
en el marc del H2020 (MSCA-IF 
708527) que té per objectiu desenvolu-
par equips versàtils i de baix cost amb 
una sèrie de sensors específics per a la 
inspecció, monitorització i anàlisi de 
materials del Patrimoni Cultural. Amb 
aquest projecte es vol aconseguir que 
els ciutadans puguin fer servir aquests 
equipaments de baix cost per moni-
toritzar el patrimoni local, de forma 
oberta i accessible, per tal de fer un 
seguiment de l’estat de conservació 
del Patrimoni Cultural amb l’ajuda 
ciutadana a qualsevol lloc del món, 
sense haver de recórrer a equipaments 
molt cars que només són accessibles 
en grans Museus.

Grup de recerca en Mecatrònica i Modelització 
Aplicada a la Tecnologia de Materials (MECAMAT)

RECERCA

D’esquerra a dreta: Montse Corbera, Moisès Serra, Miquel Caballeria, Juli Ordeix, Gerard Masferrer, Mai-
nardo Gaudenzi, Josep Ayats, Judit Molera (falten a la foto Xavier Armengol i Roberta Di Febo).
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La UVic-UCC és, des de l’octubre, 
membre de ple dret de la European 
University Association (EUA), l’or-
ganització que aglutina universitats i 
conferències de rectors d’arreu d’Eu-
ropa. Formar-ne part suposa unir-se a 
una xarxa de més de 850 institucions 
de 47 països europeus, que té com a 
objectiu ser la veu unitària de les uni-
versitats europees, tant a Brussel·les 
com davant de qualsevol altra insti-
tució, i influir en les polítiques de la 
Unió Europea en àmbits com l’ense-
nyament superior, la recerca i la inno-
vació.

L’organització també posa a l’abast 
participar en tot tipus d’esdeveni-
ments d’interès per a les universitats, 
compartir i conèixer bones pràctiques 
i obtenir consell o orientació en matè-
ries clau molt diverses com el mece-
natge, la direcció financera, la gestió, 
la recerca col·laborativa… L’EUA du 
a terme de forma periòdica projec-
tes, estudis i enquestes sobre les uni-
versitats europees, que doten els seus 
membres d’informació, anàlisis i de 
dades estadístiques sobre tendències 
actuals i de futur i temes clau per al 
desenvolupament de les universitats.

La UVic-UCC, membre de ple dret de la 
European University Association

El grup de recerca en Traducció Au-
diovisual, Comunicació i Territori 
(TRACTE) de la UVic-UCC definirà i 
conceptualitzarà les marques de la ciu-
tat del Vendrell i de la comarca del Pla 
de l’Estany. Tots dos projectes volen 
enfortir la seva identitat territorial.

Les marques que desenvoluparà el 
grup pretenen concentrar i identificar 
els valors i atributs de cada territori per 
reivindicar-ne la singularitat. Es tracta, 
segons Jordi de San Eugenio, investiga-
dor del grup TRACTE, d’elaborar “un 
reflex fidel de la ciutat o comarca” que 

representi tots els ciutadans. Per as-
segurar-ho, els processos de definició 
de les marques es basaran en la parti-
cipació dels veïns. “Volem que estigui 
construïda de baix a dalt”, va explicar 
l’investigador, que creu que el projecte 
ha de ser “democràtic i ha de permetre 
que tothom vagi a la una”. 

El grup de recerca TRACTE ja té 
una notable experiència en l’àmbit del 
branding territorial. En els darrers anys 
ha desenvolupat les marques de ciutats 
com Vic o Figueres, i de comarques 
com l’Empordà.

El grup de recerca TRACTE farà les marques 
territorials del Vendrell i el Pla de l’Estany

RECERCA

Jesús Soldevila, premi a la 
investigació sobre persones 
amb discapacitat de la 
Fundació AMPANS

El professor i investigador de la Facul-
tat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes, Jesús Soldevila, va rebre pel 
maig el primer premi en la modalitat 
d’investigació a la VII edició del Premi a la 
Investigació i Innovació sobre Persones 
amb Discapacitat que convoca la Fun-
dació AMPANS. El treball presentat per 
Soldevila, amb la col·laboració de Mila 
Naranjo, porta per títol “La història d’un 
infant amb autisme. Interroguem l’expe-
riència: implicacions per a la millora de 
l’escola inclusiva” i és resultat de la re-
cerca de la seva tesi doctoral. Hi proposa 
un repertori exhaustiu de tècniques per a 
la inclusió educativa en tots els àmbits: 
l’aula, l’organització del centre educatiu 
i la coordinació dels recursos externs. El 
jurat en va valorar la qualitat científica i 
l’alta aplicabilitat.

AMPANS és una fundació que treballa 
per promoure l’educació, la qualitat de 
vida i la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, malaltia 
mental i amb altres col·lectius en risc 
d’exclusió, creant i gestionant centres, 
serveis, programes i suports amb criteris 
d’excel·lència acreditada. Cada dos anys 
convoca, amb el suport de Laboratoris 
Esteve, el Premi d’Investigació i d’Inno-
vació sobre Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual que reconeix els treballs de 
persones, entitats, associacions i equips 
que milloren de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual.

Jesús Soldevila i Meritxell Ruiz, consellera 
d’Ensenyament.

D’esquerra a dreta: Jordi de San Eugenio, investigador del grup de recerca TRACTE; Eva M. Serramià, 
regidora de Turisme del Vendrell; i Xavier Ginesta, vicedegà de la Facultat d’Empresa i Comunicació, en la 
presentació del projecte al Vendrell.
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

COMUNITAT

Tres escriptores censurades. 
Simone de Beauvoir, Betty 
Friedan & Mary McCarthy
Pilar Godayol
Punctum (juny 2016)
ISBN: 978-84-943779-9-0

 
 

Life Satisfaction, Empowerment 
and Human Development 
among Women in Sex Work 
in the Red Light Area of Pune 
(Maharashtra, India).
The case of Saheli HIV/AIDS 
Karyakarta Sangh
Rodríguez Casadevall, Anna. (2015).
València: Publicacions Universitat de 
València. 
Col·lecció Desarrollo Territorial.  
Sèrie Estudios y Documentos. 
ISBN: 978-84-370-9838-8

Les llàgrimes de Paul Klee
Xavier Tornafoc Yuste
CreateSpace Independent Publishing 
Platform; 1 edition (maig de 2016)
ISBN 13: 978-1533407856 

Relats des del món d’avui
Xavier Tornafoch Yuste
Emboscall (setembre de 2016)
ISBN: 978-84-16304-32-5

Flors del Calvari
Jacint Verdaguer

Edició crítica a cura de  
M. Àngels Verdaguer
Folgueroles: Fundació Verdaguer, 2016

Investiguem la matèria
Arnau Amat, Jordi Martí i Víctor Grau

Ajuntament de Barcelona i Institut  
Municipal d’Educació de Barcelona
ISBN: 978-84-9850-915-1 

Els refranys més usuals  
de la llengua catalana
Joan Fontana, José Enrique  
Gargallo, Víctor Pàmies i Xus Ugarte. 
Il·lustracions de Jordi Beltran.
Llibres de l’Index (Barcelona), setembre 
de 2016.

Jordi Molas. Els Anys Guanyats. 
Converses
Dani Colmena

Copyset Impremta
ISBN: 978-84-608-6870-5
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

La gobernanza escolar  
democrática
Collet, J.; Tort, A. (coord.) (2016). 
Madrid: Morata Ediciones. 
ISBN: ISBN: 9788471127846

Jugar en Psicomotricidad. Estu-
dios, anàlisis, reflexión y práctica
Edició a càrrec de Mady Alvarado.
Revista de Psicomotricidad, 2016
Diversos autors.

Gil Pla: Sensaciones y desarrollo psi-
comotor en el medio acuático
ISBN: 978-987-42-0351-9 (accessible 
a: http://www.isbn.org.ar/web/
busqueda-avanzada-resultados.
php#modal474228) 

Perspectives from deeply 
divided societies
Somerville, I.; Hargie, O.; Taylor, M.; 
and Toledano, M. (2017)

Jordi de San Eugenio, Xavier Ginesta 
i Jordi Xifra: Catalonia’s públic 
diplomacy and media relations 
strategy: A case study of the Eugeni 
Xammar Programme of International 
Communication and Public Relations
Routledge (Taylor & Francis Group).
ISBN: 9781138860131 

Nuevos escenarios en la 
docencia universitaria
A P. Membiela, N. Casado i M. Isabel 
Cebreiros

Coromina-Subirats, Jordina: 
Dificultades de los universitarios 
para representarse la escritura (pp. 
539-543).
Ourense: Educación Editora (2016).
ISBN: 978-84-15524-32-8

Jogos digitais e aprendizagem: 
Fundamentos para uma prática 
baseada em evidências.
Lynn Alves / Isa de Jesus Coutinho 
(orgs.)

Ruth S. Contreras-Espinosa, 
Jose Luis Eguia Gómez: Pesquisa 
da avaliação e da eficácia da 
aprendizagem baseada em jogos 
digitais: reflexões em torno da 
literatura científica 
Papirus Editora
ISBN: 978-85-449-0148-9

#Ciberanimación. Movimientos 
sociales, acción sociocultural y 
cambio social
Rodríguez Casadevall, Anna & De 
Ramón Felguera, Davinia (2016):  
AnaidA. Iniciativas educativas, 
sociales e interculturales. Les 
tecnologies de la informació i la 
comunicació en el treball col·lectiu 
de les organitzacions. 
València: Ed. Lulu. 
ISBN: 9781326563561

Tourism Research Paradigms: 
Critical and Emergent 
Knowledges 
Ana María Munar i Tazim Jamal 
(eds.).   

Corral, José A.; Cànoves, Gemma: 
An approach to tourism research in 
Spain. 
Emerald Group Publishing Limited. 
167-189. Tourism Social Science Series, 
Volum 22.
ISSN: 1571-5043. 
ISBN: 978-1-78350-929-4. eISBN: 978-1-
78350-930-0. 

Nous escenaris d’aprenentatge 
des d’una visió transformadora. 
New learning environments 
from a transformative 
perspective
Gisbert, M.; González, J. (eds.)

Marimon, M.; Barberà, E.; Coll, C.; 
Monereo, C. (2016): Nous models de 
construcció de coneixement. 
Madrid: Wolters Kluver
ISBN 978-84-9987-173-8.

International Public Relations: 
Technologies for Treatment 
and Recovery of Nutrients from 
Industrial Wastewater
Diversos autors

Dafne Crutchik Pedemonte, Nicola 
Frison, Carlota Tayà, Sergio Ponsa, 
Francesco Fatone: Chemical and 
Biological Processes for Nutrients 
Removal and Recovery
IGI-Global
ISBN 13: 9781522510376
ISBN10: 1522510370
DOI: 10.4018/978-1-5225-1037-6 

Jornada flexible, decidim entre 
tots
Diversos autors

Laura Domingo Penafiel: La jornada 
escolar continuada flexible a l’escola 
rural
Monogràfics FETE-UGT
ISBN: 978-84-608-5507-1

Erets Catalunya: Una crònica 
hebrea del s. III al s. XXI 
Diversos autors

Llop Jordana, I.: La força de 
l’escriptura i la imatge. 
Barcelona: Plataforma Mozaika, 
Ajuntament de Barcelona 2015

Els tresors de la Universitat de 
Barcelona: Fons bibliogràfic del 
CRAI Biblioteca de Reserva
Diversos autors

Llop Jordana, I.; Johann Nicolai: De 
sepulchris hebraeorum. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 
2016
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