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La Generalitat reconeix els 
trenta grups de recerca

Tots els grups de recerca de la UVic-UCC 
han obtingut el reconeixement de la Ge-
neralitat de Catalunya en la darrera con-
vocatòria SGR (Suport Grups de Recerca), 
que pel febrer va fer públics els resultats 
provisionals.

La revista Campus canvia 
de format

Aquest que teniu a les mans és el darrer 
número de la revista Campus que editem en 
format paper. A partir d’ara la podreu rebre 
en format digital si ens faciliteu la vostra 
adreça de correu electrònic.

Procés de selecció d’un nou 
rector o rectora

El Patronat de la FUBalmes va iniciar el 
procés de selecció del nou rector per subs-
tituir Jordi Montaña que pel juliol culmina 
el seu segon i darrer mandat, tal com mar-
quen els estatuts de la Universitat.

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes celebra els seus 40 anys
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El Patronat de la UVic-UCC 
aprova el pressupost del 
curs 2017-18 i inicia el pro-
cés d’elecció del nou rector

El Patronat de la FUBalmes es va reunir 
el 18 de desembre en sessió plenària 
per aprovar la liquidació auditada del 
pressupost del curs 2016/2017 que va 
tancar en equilibri amb un volum d’in-
gressos de 37.893.313 milions d’euros. 
El Patronat també va donar llum verda 
a iniciar el procés de selecció del nou 
rector per substituir Jordi Montaña que 
pel juliol culmina el seu segon i darrer 
mandat, tal com marquen els Estatuts 
de la Universitat.  
També es van aprovar els patrons 
que substitueixen els que acaben el 
seu mandat. És el cas de la filòloga i 
exrectora de la UVic Assumpta Fargas, 
l’arqueòloga Imma Ollich i l’historiador 
Joaquim Albareda. També es va validar 
la substitució de Ramon Vilardell de 
la Fundació Eduard Soler per Josep 
Maria Casals de la mateixa institució. 
El plenari també va nomenar Josep 
Arimany i Oriol Guixà representants de 
la FUBalmes a la Fundació Universitària 
del Bages (FUBages), i Joan Font i Joan 
Brugués representats a la Fundació 
d’Estudis Superiors en Ciències de la 
Salut (FESS).

CAMPUS

La revista Campus canvia de format

Imatge de les etapes anteriors de la revista Campus.

Seguint els imperatius que marquen 
les tecnologies digitals i els canvis 
d’usos i costums que comporten entre 
la ciutadania i especialment entre els 
més joves, aquest número 162 de la re-
vista Campus és el darrer que editem 
en format paper per passar a fer-ho en 
format digital. La decisió ve donada, 
d’una banda, pel fet que la Universi-
tat es va fent més gran i diversa, amb 
campus en més d’una ciutat. D’altra 
banda, el paper té uns condicionants 
que el fan poc versàtil per a determina-
des necessitats comunicatives actuals i 
emergents, a part del fet que és menys 
ecològic i implica una distribució molt 
més lenta i complexa. 

No per això, però, la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya 
deixarà d’estar regularment en contac-
te amb els subscriptors, perquè el pas 
d’un mitjà a l’altre no ha d’implicar 
necessàriament cap pèrdua de contac-
te amb les persones interessades en el 
funcionament i l’actualitat de la UVic-
UCC, al contrari, ha de ser un pas 
imprescindible cap a una ampliació 
considerable del nombre de receptors 
de la revista gràcies a la facilitat que 
ofereixen els mitjans digitals i una dis-
tribució instantània i individualitzada 
dels continguts.

La revista, això sí, canviarà substan-
cialment l’orientació dels continguts. 
Si fins ara estava focalitzada a donar a 
conèixer les notícies més rellevants de 

la Universitat durant un període deter-
minat, a partir d’ara posarà el focus en 
els aspectes clau, emergents o d’orien-
tació, sigui en l’àmbit de la formació, 
la recerca, la governança, la cultura, 
la territorialitat o qualsevol altre, que 
defineixin substancialment cadascun 
dels grans àmbits o grups d’interès de 
la institució, i ho farà d’una manera tan 
aprofundida com sigui possible per tal 
de mostrar tota l’amplitud i la incidèn-
cia del tema tractat. 

La informació es presentarà en for-
mat de text i fotogràfic com és tradi-
cional, a més d’incorporar documents 
d’àudio, de vídeo, etc., segons s’hagi 
obtingut o s’hagi tractat el tema (ar-
ticle, entrevista, reportatge, notícia, 
documental...).

Sempre que sigui possible, els con-
tinguts s’oferiran en les quatre llen-
gües amb què treballa la UVic-UCC, 
català, castellà, francès i anglès per tal 
que tots els públics relacionats d’una 
manera o altra amb la Universitat hi 
puguin accedir amb facilitat i puguin 
sentir-se part integrant i considerada 
de la institució. 

El consell de redacció agraeix als re-
ceptors la bona acollida que sempre ha 
tingut la revista Campus i confia que 
la nova revista de la UVic-UCC sabrà 
guanyar-se també la seva confiança 
oferint-los  continguts d’interès i de 
qualitat sobre la institució università-
ria.

Els nous patrons Joaquim Albareda, Imma Ollich i 
Assumpta Fargas.
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El Campus Professional de 
la UVic-UCC compta amb 
dos-cents alumnes

El Campus Professional de la UVic-UCC 
imparteix formació professional en un 
entorn universitari des de l’any 2014. Es 
tracta d’una iniciativa única, innovado-
ra i de qualitat que vincula l’educació 
superior a Catalunya amb els cicles for-
matius de grau superior. 
La formació que s’imparteix al Campus 
Professional és dual, és a dir, que 
l’alumne aprèn treballant alhora que 
obté una formació global adaptada a 
la realitat laboral. Enguany hi ha dos-
cents estudiants matriculats als cicles 
formatius de grau superior de la UVic-
UCC, dels quals 76 estudien a Vic, 41 a 
Granollers, 27 a Olot i 55 a Manresa. Per 
tal de portar a terme la formació dual, el 
Campus Professional treballa amb més 
de 150 empreses, amb qui ha establert 
convenis de pràctiques i de formació 
dual. Aquestes empreses pertanyen a 
diferents àmbits territorials, en funció 
del cicle i de la procedència dels estu-
diants, però majoritàriament es troben 
ubicades a les comarques del Bages, 
la Garrotxa, el Gironès, Osona, el Vallès 
Oriental i el Barcelonès.
A Vic s'hi poden estudiar els cicles for-
matius de grau superior en Animacions 
3D, Jocs i Entorns Interactius, i en 
Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma. 
A Olot el de Processos i Qualitat de la 
Indústria Alimentària. 
A Manresa el de Pròtesis dentals, i a 
Granollers el de Màrqueting i Publicitat.

El degà de la Facultat d’Educació, Eduard Ramírez, el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, l’alcaldessa de 
Vic i presidenta de la FUB, Anna Erra, i la directora general d’Educació Infantil i Primària de la Generalitat de 
Catalunya, Carme Ortoll en l’acte de presentació del MID a l’Aula Magna de la UVic.

Aquest curs fa 40 anys que la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Hu-
manes (FETCH) de la UVic-UCC va 
començar a formar mestres i per tant, 
els educadors del futur. Una trajectò-
ria iniciada amb la inauguració de l’Es-
cola Universitària de Mestres Jaume 
Balmes de Vic el 1977, que va donar 
resposta a la demanda i les inquietuds 
d’un entorn compromès i il·lustrat que 
va trobar en l’Escola de Mestres una 
eina de futur. 

L’any 1997, amb el reconeixement de 
la Universitat de Vic per part del Par-
lament de Catalunya, el centre es va 
convertir en Facultat. A les seves aules 
s’hi han graduat unes 5.000 persones a 
partir de la tasca ingent de 250 profes-
sors. Actualment la Facultat compta 
amb 1.570 estudiants matriculats en 
set graus, un 36% del total d’estudiants 
de la UVic. La Facultat imparteix els 
graus de Mestre d’Educació Infantil, 
Mestre d’Educació Primària, doble 
grau en Mestre d’Educació Infantil i 
Primària amb menció d’anglès; Cièn-
cies de l’Activitat Física i de l’Esport; 
Educació Social i Psicologia. Tam-
bé ofereix Traducció, Interpretació i 
Llengües Aplicades, juntament amb la 
UOC, a més de set màsters oficials.

Al llarg dels 40 anys, la formació dels 
mestres s’ha anat adaptant a la nova 
realitat i necessitats. Un exemple n’és 
el programa en Mentoratge i Identitat 
Docent (MID) que aquest curs ha apli-

cat la FETCH i que proposa a tots els 
estudiants de primer curs dels graus de 
Mestre que facin una estada d’un matí 
setmanal durant tot el curs en una de 
les onze escoles de Vic. Aquesta inici-
ativa, pionera a Catalunya, permet a 
l’estudiant establir un primer contacte 
amb l’escola i l’aula i conèixer-la des de 
l’inici del grau; aprendre amb l’acom-
panyament d’un mestre tot donant su-
port en les tasques quotidianes de l’au-
la; posar en pràctica els coneixements 
apresos a la Universitat i aproximar-se 
al funcionament de l’escola fent una 
immersió en la vida escolar. Aquesta 
estructura en alternança permet que 
hi hagi una reflexió constant des de les 
aules de la Universitat en relació a la 
realitat escolar.

El programa inclou també la realitza-
ció de sis seminaris de formació sobre 
la construcció de la identitat docent 
destinats a professors de la Universi-
tat i als mestres de les escoles per tal 
de definir conjuntament com millorar 
l’acompanyament dels futurs mestres 
i el seu perfil professional. El progra-
ma, inspirat en les pràctiques univer-
sitàries que es realitzen en els graus 
de Mestre de les universitats del nord 
d’Europa, permet compartir l’exper-
tesa acadèmica de la Facultat amb els 
centres, i saber alhora què esperen les 
escoles dels futurs mestres, tot reco-
neixent el paper dels centres en la for-
mació inicial dels mestres.

La Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes celebra 40 anys de formació de mestres
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Ricard Torrents edita 
les seves memòries 
universitàries

Després de Les raons de la universitat 
(1993) i Noves raons de la universitat 
(2002), llibres de reflexió sobre la uni-
versitat catalana amb algunes deriva-
des cap a la Universitat de Vic, La meva 
aposta per la Universitat. Una historia 
per al futur (2017), és el tercer llibre de 
Ricard Torrents sobre el tema, però en 
aquesta ocasió centrat específicament 
en la Universitat de Vic, el seu naixement 
i desplegament i en la vivència personal 
del principal actor del desenvolupament 
de la institució.
En l'extensa introducció del llibre Ricard 
Torrents hi descriu el naixement de la 
Universitat el 1997 des de l'Escola Uni-
versitària de Mestres d’Osona, nascuda 
el 1977. La introducció es pot llegir tam-
bé com unes memòries intel·lectuals de 
l'autor on desplega el seu ideari, la seva 
formació i la seva visió de la cultura, els 
llibres i la universitat.
Ricard Torrents exposa tot el procés de 
naixement i desenvolupament de la UVic, 
de la qual va ser el primer rector. Es pot 
dir que l'estructura actual de la Universi-
tat va néixer mentre ell era al capdavant 
de la institució. La mateixa Fundació 
Universitària Balmes, titular de la Uni-
versitat, va néixer el 1985 per exercir 
aleshores la titularitat dels centres i les 
empreses que s'anaven afegint al pro-
jecte dels Estudis Universitaris de Vic.
El llibre és, doncs, un testimoni molt 
complet del naixement i el creixement 
fins al dia d'avui, de la UVic-UCC.

El rector, Jordi Montaña, l’alcaldessa de Vic, Anna 
Erra, l’autor, Ricard Torrents, i el director general de 
Premsa d’Osona, Jordi Molet en l’acte de presenta-
ció del llibre a l’Ajuntament de Vic.

Tots els grups de recerca de la UVic-
UCC han obtingut el reconeixement de 
la Generalitat de Catalunya en la darrera 
convocatòria SGR (Suport Grups de 
Recerca), que pel febrer va fer públics 
els resultats provisionals. Aquesta és 
la primera vegada que la Universitat 
aconsegueix el reconeixement per al 
cent per cent dels seus grups. En total 
en són 30, dels quals 26 són de la UVic, 
3 d’UManresa i 1 del Centre Universitari 
de Disseny BAU. D’aquests, 15 s’han 
acreditat com a grups consolidats, 13 com 
a emergents i 2 com a preconsolidats.

En aquesta convocatòria SGR s’ha 
aconseguit finançament per un import 
global de 147.552 euros per als propers 
tres anys. Els grups que han obtingut 
fons són el GR BETA (Biodiversitat, 
Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambi-
ental), coordinat pel Dr. Sergio Ponsá, 
i el GR SoPCI (Societats, Polítiques i 
Comunitats Inclusives), coordinat per la 
Dra. Sandra Ezquerra, ambdós consoli-
dats, així com quatre dels emergents: el 
GR Ecologia Aquàtica, coordinat per la 
professora d’investigació ICREA Sandra 
Brucet; el GR Quantitative Biolmaging, 
coordinat pel Dr. Carlo Manzo, investi-
gador Ramon y Cajal; el GR Cronicitat a 
la Catalunya Central, interinstitucional 
coordinat per Dr. Jordi Amblás de la 
Fundació Hospital de la Santa Creu i 
l’M3O (Methodology, Methods, Mo-
dels and Health and Social Outcomes), 
coordinat pel Dr. Joan Carles Casas.

“Aquest resultat suposa un gran avenç, 
basat en un merescut i necessari reconei-
xement de la feina del PDI els darrers 
anys, en el suport a la política de recerca 
i en la feina de diferents àrees de la insti-
tució, especialment l’OTRI, per la tasca 
ingent de gestió i promoció de projectes. 
També i de forma molt rellevant, posa 
de manifest la consolidació del model 
ecosistèmic de la UVic-UCC, on a partir 
d’una complexa però fluida relació entre 
institucions de caire divers es comencen 
de percebre la recerca i la transferència 
de coneixement com a eixos d’inèrcia 
d’un projecte de molt futur”, valora el 
vicerector de Recerca i Transferència 
de Coneixement, Jordi Villà.

En la darrera convocatòria, la de 2014, 
la UVic-UCC ja havia aconseguit el 
reconeixement de 19 grups de recerca, 
poc més del 80% del total. La xifra ja 
suposava un salt quantitatiu important 
en comparació amb els 5 grups (19%) 
que s’havien acreditat el 2009.

Amb les convocatòries SGR la Genera-
litat dona suport als grups que desenvolu-
pen recerca a Catalunya en les diferents 
àrees científiques. El seu objectiu és 
impulsar la seva activitat i l’impacte 
científic, econòmic i social, així com 
promoure la projecció internacional 
de la seva recerca. En conseqüència, 
els grups acreditats poden tenir accés 
a presentar-se a un nivell superior de 
convocatòries, com les predoctorals FI i 
les de doctorats industrials, entre altres.

La Generalitat reconeix els trenta grups de 
recerca de la UVic-UCC i en finança sis
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El Dr. Sergi Grau, nou degà 
de la Facultat de Ciències i 
Tecnologia

El doctor Sergi Grau va assumir pel 
setembre el deganat de la Facultat de 
Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC, 
després que la doctora Laura Dempere 
hagués deixat el càrrec a petició seva. 
Grau, que fins aleshores era el director 
del departament d'Enginyeries de la 
Facultat, exercirà de degà durant aquest 
curs acadèmic 2017-2018. Un cop fina-
litzat el procés de renovació de rector el 
pròxim mes de juny, la Universitat con-
vocarà la plaça d'acord amb el sistema 
establert de selecció de degans.
Dempere mantindrà la seva vinculació 
amb la Universitat i assumeix el càrrec 
de coordinadora del grau d'Enginyeria 
Biomèdica de la Facultat de Ciències i 
Tecnologia.

Núria Casellas rep la Beca 
Comtal Vila de Ripoll

L’estudiant d’Educació Social de la UVic-
UCC, Núria Casellas, va rebre el 8 de 
febrer la 4a beca a l’Excel·lència Comtal 
Vila de Ripoll de mans del rector de la 
UVic-UCC, Jordi Montaña, i l’alcalde de 
Ripoll, Jordi Munell, acompanyats de la 
doctora Anna Gómez, coordinadora del 
grau d’Educació Social.
Munell va anunciar que a partir de l’any 
que ve, el fons de la beca, que actual-
ment és de 2.500 euros, es doblarà per 
“arribar a més persones i poder retenir el 
talent al territori”.
A aquesta beca anual, valorada en 2.500 
euros, hi poden accedir els estudiants 
de la UVic residents al municipi de Ripoll 
que tinguin un bon expedient acadèmic i 
que necessitin una empenta econòmica 
per continuar els estudis.

La Facultat de Medicina de la UVic-
UCC ha concedit 16 beques als primers 
estudiants que enguany han començat 
el Grau. La xifra és el doble del que 
s'havia previst inicialment i beneficia a 
quasi un 20% dels alumnes que cursen 
Medicina a la UVic-UCC. Les dades 
corresponenen a l'informe del Patro-
nat de la Fundació d'Estudis Superiors 
en Ciències de la Salut (FESS), titular 
de la Facultat.

El fons per a beques era inicialment 
de 64.000 euros, però finalment la 
FESS el va ampliar fins arribar als 
96.000 euros. Això va permetre conce-
dir 8 beques per valor de 8.000 euros i 
8 beques més per valor de 4.000 euros 

cadascuna i beneficiar així 16 alumnes 
que han complert els requisits per ser 
beneficiaris dels ajuts a l'estudi..

Aquests ajuts a l'estudi es concedei-
xen a alumnes amb un bon expedient 
acadèmic i amb un nivell de renda per 
sota dels 29.700 euros anuals si es tracta 
d'un nucli familiar d'una sola persona. 
Amb aquest sistema de beques pròpi-
es la Facultat vol assegurar i garantir 
l'accés al Grau a tots aquells estudiants 
amb menys recursos. Amb l'experièn-
cia d'aquesta primera convocatòria, de 
cara l'any vinent es faran canvis en els 
criteris d'assignació per aplegar, enca-
ra, un nombre major d'alumnes becats.

La Facultat de Medicina lliura 16 beques als 
primers estudiants

La primera promoció del grau de Me-
dicina de la UVic-UCC compta amb 
87 alumnes tal com es va presentar a la 
roda de premsa de l'inici de curs. El de-
gà de la Facultat, Dr. Ramon Pujol, va 
explicar que 450 estudiants van “mos-
trar-se interessats” a venir a estudiar 
a la UVic-UCC, però només 88 van 
aconseguir-ho. D’aquests, un 86% són 
dels Països Catalans i Andorra i la res-
ta provenen de la resta de l’estat espa-
nyol. Del conjunt de l’alumnat, el 75% 
són noies i el 25% restant són nois. 

Es tracta de les primeres xifres d’una 

promoció que disposa de quinze pro-
fessors contractats, que arribaran a una 
vintena per impartir les assignatures 
del primer curs, així com de professors 
que hi col·laboraran i que estan vincu-
lats a algunes de les càtedres de la Uni-
versitat. 

El president de la Fundació d’Estu-
dis Superiors en Ciències de la Salut i 
primer tinent d’alcalde de Vic, Josep 
Arimany, va assegurar que amb la Fa-
cultat “es consolida el fet universitari 
de la ciutat”, i es posen les bases per a 
la creació d’un clúster de salut.

La primera promoció del grau de Medicina de 
la UVic-UCC arrenca amb 87 alumnes

Imatge de la recepció dels primers estudiants a l'Ajuntamet de Vic.
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La Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències 
Humanes crea el seu 
consell consultiu

Coincidint amb els actes de com-
memoració dels 40 anys de l’Escola 
de Mestres, la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes ha creat el 
Consell Consultiu de la Facultat, un nou 
òrgan assessor que té per objectiu trac-
tar temes d’interès del centre.
Formen part d’aquest òrgan les persones 
del deganat actual, a més dels degans i 
degana que ha tingut fins ara la Facultat. 
En la reunió constitutiva del dia 1 de 
desembre hi van assistir els antics 
degans Antoni Tort, Assumpta Fargas, 
Francesc Codina i Joan Soler, a més 
d’Eduard Ramírez, Josep Casanovas, 
Jordi Chumillas i Dolors Ruiz, membres 
de l’actual deganat.
En aquesta sessió es van tractar temes 
relacionats amb els graus i els màsters, 
l’encaix del centre a la UVic, els 40 anys 
de l’Escola de Mestres, propostes per a 
futurs doctorats honoris causa i altres 
temes d’interès.

La UVic-UCC inicia la  
implantació de l’eAdminis-
tració per operar completa-
ment de forma digital

La UVic-UCC ha començat d’aplicar 
l’eAdministració en algunes de les seves 
funcions i serveis. Aquest procés, que 
s’anirà aplicant per fases, permet incor-
porar les tecnologies de la informació i 
les comunicacions (TIC) en els tràmits 
que la Universitat ha de portar a terme 
amb les administracions públiques. 
L’objectiu és transformar el procediment 
administratiu tradicional de paper a 
electrònic i consolidar aquesta via com a 
nou mitjà de relació entre la Universitat i 
els seus clients.

D’esquerra a dreta: Antoni Tort, Eduard Ramírez, 
Jordi Chumillas, Dolors Ruiz, Joan Soler, Assumpta 
Fargas i Francesc Codina.

El rector de la UVic-UCC Jordi Mon-
taña va lliurar el 3 de novembre la medalla 
institucional de la Universitat a l’exal-
calde i president del Patronat de la Fun-
dació Universitària Balmes (FUB) Pere 
Girbau, i a l’exrectora de la UVic-UCC 
Assumpta Fargas durant la inauguració 
de curs del campus UVic. Dos reconeixe-
ments que segons Montaña arriben “per 
l’aportació que han fet a la Universitat 
tant des de dins com des de fora de la 
institució”. Pere Girbau va recordar que 
“l’Escola de Mestres i l’Escola d’Inferme-
ria van ser el germen d’aquesta magnífica 
realitat universitària”. Assumpta Fargas 

va agrair el reconeixement i, amb emoció, 
va recordar l’emblema de la Universitat: 
“Esmerçar la vida al servei de la ciència 
i de la comunitat”.

El primer tinent d’alcalde de Vic i 
president de la FESS, Josep Arimany, va 
agrair “la feina feta pel rector en aquest 
mandat, que aquest juny acaba, i per 
entendre la realitat d’una universitat 
municipalista”. 

El periodista i professor de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació, Xavier Gi-
nesta, va fer la lliçó inaugural “El futbol a 
la societat líquida. Consideracions sobre 
la seva globalització”. 

La UVic-UCC va celebrar el 23 d’oc-
tubre, per primer cop a Manresa, 
l’acte institucional d’inauguració del 
curs acadèmic 2017-2018. En l’acte hi 
va intervenir la secretària del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, Mer-
cè Jou. L’alcaldessa de Vic i presidenta 
del patronat FUBalmes, Anna Erra, 

va posar de relleu l’encert de les per-
sones que van apostar per la federa-
ció universitària entre Vic i Manresa. 
L’alcalde de Manresa i president de la 
FUBages, Valentí Junyent, va assenya-
lar que el projecte universitari de les 
dues ciutats és un "motor econòmic i 
tecnològic que incideix en el conjunt 
de la societat". 

La lliçó inaugural  "Una anàlisi estra-
tègica de l’economia de Catalunya", va 
anar a càrrec de Jordi Franch, doctor 
en Economia i professor dels estudis 
d’ADE de la Facultat de Ciències Soci-
als de Manresa. 

L’exalcalde de Manresa, Juli Sancli-
mens, va rebre la Medalla de la Institu-
ció "per haver impulsat, com a alcalde 
de Manresa, la posada en marxa dels 
estudis universitaris a la Fundació 
Universitària del Bages". 

Primera inauguració oficial del curs de 
la UVic-UCC al campus de Manresa

Juli Sancliments rep la medalla de la UVic-UCC.

Inauguració del curs del campus de Vic

Assumpta Fargas rep la medalla de la UVic-UCC. Pere Girbau agraeix la medalla de la UVic-UCC.
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L’Institut Superior de Ciències Reli-
gioses de Vic i la UVic-UCC van co-
organitzar el congrés internacional i 
multidisciplinar “Episcopus. La diò-
cesi de Vic i l’Església a Catalunya en 
el context europeu”, que va tenir lloc 
del 29 de novembre a l’1 de desembre 
de 2017, emmarcat en el projecte Epis-
copus del Bisbat de Vic. Les ponències 
es van encomanar a especialistes de re-
ferència en diferents matèries de l’in-
terès del simposi, entre els quals des-
taquen el ponent de la sessió inaugural 
Paul Freedman, catedràtic d’història a 

la Universitat de Yale i especialista en 
història social de l’Edat mitjana, parti-
cularment de la història de Catalunya, 
juntament amb Mn. Antoni Pladevall, 
Ramon Ordeig, Imma Ollich, Josep 
Moran o Mons. Carlos Alberto Morei-
ra Azevedo, bisbe membre del Consell 
Pontifici per a la Cultura de la Santa 
Seu. La secretaria del comitè científic 
anava a càrrec de la professora emèrita 
de la UVic, Carme Sanmartí i de Marc 
Sureda, de l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses de Vic.

El congrés Episcopus estudia la diòcesi de Vic 
i l’Església catalana en un context europeu 

CAMPUS

Anna Pérez-Quintana, directora de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC , Raquel Riba Rossy, autora del 
personatge Lola Vendetta, i Àngels Crusellas, secretària general de la UVic-UCC durant la presentació del 
Nou Pla d'Igualtat de Gènere de la UVic-UCC.

El II Pla d’Igualtat de Gènere de la 
UVic-UCC, que tindrà vigència durant 
el període 2017-2021, afegeix un nou 
àmbit de contingut pel que fa a qüestions 
de prevenció i erradicació d’assetjament 
sexual i violència de gènere. En conjunt, 
els set àmbits previstos es desgranen en 
un total de 24 objectius, que s’assoliran 
posant en marxa diverses accions que 
tenen assignada la responsabilitat al cen-
tre, àrea o organisme intern correspo-
nent, amb la consegüent temporització.

Els set àmbits que vetlla el II Pla 
d’Igualtat són la Igualtat d’oportuni-
tats i responsabilitat social; l’Activi-
tat acadèmica: recerca i docència; la 
Comunicació, imatge i llenguatge; la 

Representació i participació institu-
cional de les dones; l’Accés, promoció 
i desenvolupament professional i les 
condicions laborals; la Conciliació de 
la vida laboral, personal i familiar i, fi-
nalment, la Prevenció i erradicació de 
la violència de gènere.

Una altra de les novetats que incorpora 
el nou pla consisteix en la mesura de 
la consecució dels objectius marcats, 
de manera que per a cadascuna de les 
accions proposades, s’ha nomenat l’or-
ganisme intern responsable, els cor-
responents indicadors de mesura i el 
calendari d’execució. El II Pla es pot 
consultar a la web de la Unitat d’Igualtat.

El nou Pla d’Igualtat de Gènere incorpora 
la prevenció i erradicació de casos 
d’assetjament sexual i violència de gènere

Assumpta Fargas, 
professora emèrita de la 
UVic-UCC

Assumpta Fargas serà professora emèrita 
de la UVic-UCC. Així ho va anunciar el 
degà de la Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes, Eduard Ramírez, 
just començar l’acte en què la professora 
i exrectora de la UVic Assumpta Fargas 
va pronunciar la seva lliçó de jubilació 
“Llenguatge i joc: un binomi fantàstic”. 
En aquesta ocasió Assumpta Fargas va 
rebre l’escalf d’exestudiants, família i 
amics i companys de la Facultat i de la 
Universitat, que van omplir la Sala Segimon 
Serrallonga.
La professora Teresa Puntí, deixeble de 
l’homenatjada, va ser l’encarregada de 
desgranar “des de l’admiració més sentida” 
la trajectòria acadèmica i professional de la 
professora Fargas.
Assumpta Fargas en la seva lliçó de 
jubilació va escollir parlar de la relació 
entre la llengua i el joc “en primer lloc 
perquè sempre m’han interessat els jocs 
de paraules i en segon lloc per poder fer 
un reconeixement als meus mestres”. 
Va parlar de Rodari, Tuson, Amades, 
Serra, Ruaix, Raspall i Martí, però també 
i sobretot del professor Josep Tió, “que 
em va ensenyar a estimar la llengua i 
em va ajudar a aprendre a ensenyar-la”. 
Per Assumpta Fargas, “els jocs ajuden a 
aprendre la llengua, a reflexionar-hi i a 
més motiven els alumnes” i afegeix que 
els “jocs, ben triats, són un bon camí per 
superar la controvertida relació entre 
coneixement i ús de la llengua”, per això 
defensa que “calen bons mestres que 
també gaudeixin jugant amb el llenguatge”.

Assumpta Fargas amb la professora Teresa Puntí, 
que en va llegir l'encomi.
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Lliçó de jubilació del  
professor Ramon Sitjà

Ramon Sitjà i Domènech, un dels profes-
sors històrics de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, que el 
curs passat va deixar la seva activitat 
com a professor universitari, va acabar 
l'any impartint la lliçó de jubilació  "Fer 
de mestre a l'escola i a la Universitat". 
Amics i companys de facultat, es van 
aplegar per escoltar-lo i els companys 
de departament van fer-li un encomi 
coral recordant la llarga trajectòria pro-
fessional de Sitjà,des dels seus inicis 
com a mestre a l’Escola Andersen de Vic 
l’any 1973 i com a docent en una inci-
pient Escola de Mestres. Va destacar el 
seu treball en el camp de la didàctica 
en l’àmbit de treball de les escoles de 
natura, educació ambiental i la ciència 
experimentada. 

Eumo Editorial publica 
L’educació en vers

L’educació en vers ofereix una mostra de 
com la poesia s’ha referit al nostre pas 
per l’escola, com ens ha marcat l’educa-
ció i com ens ha fet persones. Molts poe-
tes han dedicat versos a la figura d’una 
mestra, d’un professor, al temps viscut a 
les aules, al fet d’aprendre i de créixer..., 
en definitiva, als neguits de l’existència. 
El Dr. Antoni Tort n’ha fet una tria perso-
nal a partir de la seva experiència com a 
lector i pedagog. La selecció reuneix cent 
poemes d’autors d’expressió en llengua 
catalana, castellana i d’altres traduïts al 
català: Vinyoli, Espriu, Sampere, Brossa, 
Verdaguer, Anglada, Goytisolo, Yeats, 
Akhmàtova, Brecht, Pessoa, Burnside, 
Prévert...

El grau en Enginyeria de l'Automoció de 
la UVic-UCC es va iniciar pel setembre 
amb 44 alumnes. Aquesta titulació és la 
primera de Catalunya que s’ofereix en 
format dual i la primera que s’ofereix a 
la seu de la UVic a Granollers.

Tal com va explicar el degà de la Facul-
tat de Ciències i Tecnologia, Sergi Grau, 
en l'acte d'inauguració, el fet de ser un 
grau dual “permet trepitjar i conèixer les 
empreses, ja que s’hi formaran durant 
1.200 hores, quatre vegades més que les 
hores pràctiques que es programen en 
una titulació normal”. 

El grau, que s’imparteix a Can Munta-
nyola, segueix la metodologia de l’Apre-
nentatge Basat en Problemes per tal de 

fomentar el treball en equip i la resolució 
de casos pràctics. 

Així mateix, SEAT i la UVic-UCC van 
signar, el mateix setembre, un acord de 
col·laboració pel qual l’empresa reforça el 
seu compromís amb la formació juvenil 
i més concretament amb els estudis del 
grau en Enginyeria de l’Automoció de 
la UVic-UCC.Gràcies a l’acord, cinc 
estudiants del Grau tindran la possibi-
litat de fer les pràctiques a SEAT durant 
l’últim curs acadèmic. D’aquesta manera 
podran viure una experiència laboral 
en el sector de l’automoció en l’única 
companyia que dissenya, desenvolupa, 
fabrica i comercialitza vehicles a l’Estat 
espanyol. 

Enginyeria de l’Automoció, primer grau de 
la UVic-UCC que s’imparteix a Granollers

El rector, Jordi Montanya; l'alcalde de Granollers Josep Mayoral; l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i el degà de 
la Facultat de Ciències i Tecnologia, Sergi Grau, durant la presentació del grau d'Enginyeria de l'Automoció.

Els dies 18 i 19 de setembre va tenir lloc 
el primer Partners’ Day de la UVic-UCC. 
Durant aquests dos dies, representants 
de 14 universitats amb les quals la UVic-
UCC té convenis d’associació van visitar 
les instal·lacions de la UVic i es van 
reunir amb professors de cada facultat 
amb qui tenen interès d’intercanviar 
coneixements.

Catorze universitats provinents de nou 
països d’arreu del món van ser a Vic per 
enfortir vincles i trobar punts de treball 
en comú. Els visitants venien d’Alemanya, 
Argentina, el Brasil, Canadà, Corea del 

Sud, Finlàndia, França, els Països Baixos 
i Polònia amb l’objectiu de treballar en 
el networking entre els diversos centres 
docents, enfortir vincles i fomentar nous 
contactes per a socis potencials de col-
laboració. Tant els professionals visitants 
com el personal docent i investigador de 
la UVic-UCC compartiren de primera 
mà els seus projectes i aspectes sobre la 
recerca i els estudis que es realitzen a 
cada universitat. Els partners també van 
poder gaudir d'un recorregut per Vic, 
que va culminar amb un sopar.

La UVic-UCC organitza el primer Partners’ 
Day amb universitats internacionals
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La UVic estableix un acord 
marc amb la direcció del CT 
BETA que inclou el seu  
trasllat a Can Baumann
 

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, 
Ecologia i Gestió Ambiental i Alimentària 
(CT BETA), centre de la xarxa TECNIO 
vinculat a la Facultat de Ciències i 
Tecnologia ha eleborat un acord marc 
per als propers dos cursos. Es tracta 
d’un document de compromís de la 
Universitat amb el desenvolupament 
del Centre, inclòs un pla de treball i un 
pla de viabilitat que consolida part de la 
seva estructura. Entre els acords pre-
sos s’inclou el trasllat del Centre a les 
instal·lacions de Can Baumann a princi-
pis de 2019 per esdevenir l’embrió d’un 
futur espai tecnològic de relació entre la 
recerca desenvolupada a la UVic-UCC i la 
recerca empresarial.
Segons el vicerector de Recerca i 
Transferència de Coneixement, Jordi 
Villà, “el CT BETA és un model interes-
sant de recerca, no necessàriament 
replicable de forma idèntica en altres 
àmbits d’expertesa de la Universitat, que 
a partir d’una extraordinària dinàmica 
de treball ha generat uns resultats que 
garanteixen el seu creixement i projecció 
local i global”.
El director del CT BETA, Sergio Ponsà, 
va agrair el compromís de la Universitat 
i va assegurar que l’acord “consolida un 
model de centre exitós”. 
El CT BETA compta, actualment, amb 30 
investigadors treballant, coordina tres 
projectes de recerca europeus i participa 
en mitja dotzena més, la qual cosa com-
porta uns ingressos previstos per al curs 
2017-2018 de més de 730.000 euros, 
segons una estimació feta a principis del 
curs.

La UVic identifica el seu estudi de ràdio 
amb el nom de Carles Capdevila

La UVic ret homenatge a Carles Cap-
devila posant el seu nom a l’estudi de 
ràdio. Amb aquest gest, la Universitat 
i la Facultat d’Empresa i Comunicació 
volen reconèixer el llegat periodístic i 
humà de Carles Capdevila, alhora que 
posen el seu mestratge com a exemple 
per a les futures generacions de perio-
distes.

Carles Capdevila va ser director-
fundador del diari Ara (2010-2017), 
director i presentador del programa 
Eduqueu les Criatures de Catalunya 
Ràdio (2000-2007), creador i director 
de l’APM, de TV3 (2004-2008), direc-
tor i presentador del programa Qui els 
va parir (2008), subdirector i guionista 
de Set de Notícies (2000) i Malalts de 
tele (1998-2000).

És autor, entre altres, dels llibres 
Nova York a la catalana (La Campana, 
1996); El ritme de la ciutat, amb fotos 
d'Oriol Molas (Eumo Editorial, 1998); 
Criatura i companyia (La Campana, 
1999), Entendre el món: converses amb 
11 pensadors contemporanis i Educar 
millor: 11 converses per acompanyar 
famílies i mestres (Arcàdia, 2015); La 
vida que aprenc (Arcàdia 2017).
Professor de ràdio a la Facultat Blan-

querna de la Universitat Ramon Llull 
i de comunicació a la Universitat de 
Barcelona, l'any 2012 va apadrinar la 
promoció d'estudiants de la Facultat 
d'Empresa i Comunicació de la Uni-
versitat de Vic. Va rebre, entre molts 
altres, el Premi Nacional de Comuni-
cació 2016.

Xavier Ferràs, degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació, parlant a la família en l'acte de descoberta de 
la placa d'homenatge a Carles Capdevila.

Escriptures Il·luminades, tema del desè 
Col·loqui Internacional Verdaguer

El 9 de novembre, el Dr. Amador Vega 
va impartir la conferència inaugural del X 
Col·loqui Internacional Verdaguer "So-
bre Verdaguer, Llull i la tradició mística 
europea" a Vil·la Joana de Vallvidrera.

Aquesta desena edició del Col·loqui 
convocava l’estudi d’aquelles escriptures 
il·luminades, atentes als marges i a les 
fronteres, en l’univers de la creació literà-
ria i també en la història dels moviments 
socials, del pensament i l’art, al llarg del 
vuit-cents i a les dues primeres dècades 
del segle XX. En el cas de Verdaguer, hi 
era present aquella modernitat a la qual 

el poeta s’acosta amb l’exploració del 
llenguatge i de les poètiques, l’atenció al 
mistèric, la pulsió herètica i heterodoxa 
i l’afirmació antiburgesa.

El 10 de novembre la jornada tenia lloc 
a la UVic. Va destacar la videoconferèn-
cia plenària de la doctora Maria Dasca 
Batalla, “Un món d’idees trabucades. La 
bogeria en la narrativa del tombant del 
XIX al XX”.

El dia 11 el col·loqui continuava a Fol-
gueroles amb la sessió de clausura “La 
poesia il·luminada i lluminosa de Ver-
daguer” a càrrec de Ricard Torrents.



CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC10

Xavier Ferràs publica  
La economía de la felicidad

Xavier Ferràs

Xavier Ferràs, degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació ha publicat 
el llibre Economía de la felicidad, escrit 
juntament amb Josep Maria Coll i editat 
per Plataforma Editorial. Al llarg del llibre 
Ferràs i Coll desglossen els arguments 
per explicar que una economia de la feli-
citat en un context com l’actual és possi-
ble. Es tracta d’un llibre que analitza les 
oportunitats i possibilitats que ofereix la 
tecnologia per acabar amb la pobresa, 
la desigualtat i el treball precari. Ferràs 
defensa que l’economia de la felicitat és 
possible si la societat pot crear economi-
es del coneixement, creatives i humanís-
tiques, per generar prosperitat comparti-
da. Per assolir-les, el degà recepta grans 
dosis d’innovació social i la construcció 
de nous paradigmes basats en una 
educació que formi persones lliures amb 
sentit crític i compromeses socialment. 

Premi Vicenç Fisas Comella
Ariadna Castañeda, estudiant de la 
Facultat de Ciències i Tecnologia de la 
UVic-UCC,  ha estat la guanyadora de la 
quarta edició dels Premis Vicenç Fisas i 
Comella de la Fundació La Farga amb el 
treball “Edició genòmica en precursors 
neurals per a la generació de models 
cel·lulars de la síndrome de Rett”. En 
l’acte de lliurament del premi al Museu 
del Coure, Oriol Guixà, president de La 
Fundació La Farga, va declarar que per 
tal de potenciar aquest premi, el curs 
vinent es doblarà l’import i passarà a ser 
de 2.000€.

CAMPUS

Gerard Coll-Planas rep un ajut RecerCaixa 
per un projecte sobre violència de gènere

L’investigador i director del Centre 
d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere 
de la UVic-UCC, Gerard Coll-Planas, ha 
estat reconegut amb un ajut RecerCaixa 
de la convocatòria 2017, que la Fundació 
Bancària “la Caixa” va lliurar pel febrer en 
un acte al CosmoCaixa a Barcelona. L’ajut 
permetrà a Coll-Planas tirar endavant 
un projecte de recerca titulat “Mirades 
polièdriques a la violència de gènere: 
propostes per a la prevenció als centres 
de secundària des d’una perspectiva 
holística i interseccional”.

El projecte, de 2 anys de durada, és com-
partit en un 50% amb la investigadora 
Maria Rodó de Zárate, de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). El seu 
objectiu és analitzar les experiències 
de violència de gènere en centres de 
secundària i la prevenció que se’n pot fer, 
a través de dues perspectives innovado-
res: en primer lloc una mirada holística 
que comprengui les diferents formes de 
violència patriarcals. En segon lloc, una 
perspectiva interseccional que abordi 
la relació entre desigualtats tenint en 
compte la interacció de diferents eixos 
de desigualtat més enllà del gènere, com 
ara l’ètnia, l’orientació sexual, la classe 
social o l’edat.

Per dur a terme el projecte els investiga-
dors utilitzaran una metodologia mixta i 
original basada en l’anàlisi de materials i 
discursos sobre la prevenció i en mètodes 
participatius, visuals, digitals i etnogràfics 

amb l’alumnat. El resultat final ha de 
permetre generar nous recursos i espais 
de debat per millorar la prevenció de la 
violència masclista.

L’ajut RecerCaixa de Gerard Coll-
Planas és el tercer que obté un investi-
gador de la UVic-UCC. S’afegeix al que 
el gener de 2016 va aconseguir Sandra 
Ezquerra, pel projecte “Crisi i alterna-
tives en femení: anàlisi dels impactes i 
estratègies de les dones a Catalunya en 
l’àmbit de l’economia social i solidària”, 
que finalitzarà aquest any, i al que en 
l’edició anterior havia recollit Llorenç 
Comajoan per un projecte compartit 
amb la UB.

El programa RecerCaixa té com a ob-
jectiu impulsar i fomentar la recerca 
d’excel·lència a Catalunya, incrementar 
el progrés social i econòmic i millorar 
el benestar de les persones. En aquesta 
convocatòria, la vuitena, s’han lliurat 
20 ajuts liderats per investigadors de 
18 centres de recerca i universitats de 
Catalunya, que han rebut una dotació 
total d’1,6 milions d’euros. En total s’hi 
van presentar 283 projectes, dels àmbits 
de les humanitats i la cultura (28%), les 
polítiques públiques (23%), l’educació 
(28%) i la inclusió social (21%). Des de 
l’inici del programa, RecerCaixa ha im-
pulsat 177 projectes, de 31 centres, i hi 
ha destinat un conjunt de 13,1 milions 
d’euros.

Gerard Coll-Planas, a la dreta, amb la investigadora Maria Rodó de Zárate, de la UOC,  i Miquel Missé, 
sociòleg, formador en gènere i sexualitat i activista trans.
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La Fundació Bancària "la Caixa" i la 
UVic-UCC han signat un acord de col-
laboració per impulsar les activitats 
de recerca de la Facultat de Medicina. 
Gracies a aquest acord, la Facultat de 
Medicina és la primera de l’Estat que 
compta amb una taula de visualització 
anatòmica digital en 3D al laboratori 
d’anatomia humana. La taula Sectra, 
utilitzada en més de 40 centres inter-
nacionals, és una eina per a la docència 
i la recerca en els estudis de la branca 
de les Ciències de la Salut, i té una gran 
aplicació multidisciplinària tant en la 
recerca bàsica com en la clínica. Sec-
tra és un software que treballa mitjan-
çant imatges de casos clínics reals que 
es poden veure en 3D. Aquest sistema 
permet tenir una visió més precisa de 

l’anatomia i de les funcions i processos 
del cos humà. La taula porta incorporat 
un atles digital anatòmic que permet 
fer disseccions virtuals.

Amb aquest acord, la Facultat de Me-
dicina disposa d’uns equipaments de 
recerca punters que permetran portar 
a terme investigació en els àmbits de 
l’envelliment i la cronicitat, la lluita 
contra la SIDA, les noves tecnologies 
adaptades a la salut i la gestió i l'educa-
ció sanitàries. Es tracta d’uns àmbits de 
coneixement en els quals la UVic-UCC 
compta amb expertesa a través de les 
càtedres de l’àmbit de les ciències de 
la salut: la de Cures Pal·liatives, la de 
la SIDA, la de TIC Salut, la de Serveis 
Socials o la de Bioètica.

La Fundació Bancària "la Caixa" impulsa la 
recerca puntera de la Facultat de Medicina

Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària "la Caixa"; l'alcaldessa de Vic, Anna Erra; el rector, 
Jordi Montaña; la responsable del laboratori d'anatonia, Laia Nogué; el president de la FESS, Josep 
Arimany, observant el funcionament del Sectra amb els estudiants.

El Dr. Javier Peña, nomenat 
director del CEEAF 

El Dr. Javier Peña López va ser nomenat 
director del Centre d’Estudis en Esport i 
Activitat Física de la UVic-UCC (CEEAF). 
Peña, que actualment ocupava la plaça 
de director del CEEAF de forma interina, 
és professor agregat del Departament 
de Ciències de l’Activitat Física de la 
UVic-UCC. A més, ha dirigit 20 treballs 
de final de grau i 3 treballs de final de 
màster, a part de participar en grups de 
recerca com l’Sport Perfomance Analysis 
Research Group (SPARG) i el Grup de 
Recerca en Esport i Activitat Física 
(GREAF) de la UVic-UCC.

El carnet d’esports UVic 
s’espandeix a Granollers

El Club Natació Granollers i el Club 
Tennis Pàdel Granollers s’afegeixen 
a la llista d’avantatges que el carnet 
d'esports ja ofereix actualment.
Amb el carnet d’esports, els estudiants, 
PAS i PDI de la UVic poden gaudir d’accés 
gratuït a les piscines i gimnàs fitness 
del Club Natació Granollers i a les pistes 
de tennis i pàdel del Club Tennis Pàdel 
Granollers i disposen d’un descompte 
del 40% al rocòdrom de l’IndoorWall 
Granollers.

La UVic-UCC amplia la col·laboració amb uni-
versitats de la Xina
Pel desembre una delegació de la UVic-
UCC va visitar tres universitats xineses 
(la Guilin University of Technology, la 
Changsha Normal University, i la Hu-
nan University of Finance and Econo-
mics) i el Parc Tecnològic “Hi-Tech De-
velopment Zone” de Changsha.

El motiu de la visita era aprofundir en 
alguns aspectes de la col·laboració en-
tre la UVic-UCC i les tres universitats, 
i entre la Universitat i el Parc Tecnolò-
gic on la UVic-UCC té una oficina. La 
Changsha Normal University (CNU) 

està molt interessada a poder enviar 
estudiants per cursar el Màster Mon-
tessori en anglès. En aquests moments 
la Facultat d’Educació Traducció i Ci-
ències Humanes ofereix aquest Màster 
en castellà, però treballa en una línia 
en anglès que s’iniciarà el curs 2019-20. 
També van mostrar molt interès a fer 
cursos a mida sobre pedagogia Mon-
tessori a la UVic-UCC per a professo-
rat de la CNU, així com per a directors 
d’escoles bressol i centres d’educació 
infantil de la Xina. 
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El fill de l’escriptora vigatana M. 
Dolors Orriols, Antoni Lloret, va for-
malitzar pel febrer a la UVic la cessió 
del fons documental escrit de la seva 
mare, una figura rellevant i encara 
poc coneguda de les lletres catalanes. 
Lloret, que és escriptor i físic, va ma-
nifestar sentir-se “content i emocio-
nat perquè l’obra de la meva mare no 
quedarà arraconada, sinó que podrà 
ser estudiada”. Lloret va definir la seva 
mare com una persona molt lluitadora 
que en els anys que li va tocar viure, 
marcats per circumstàncies molt difí-
cils com la guerra, la censura o la falta 
d’editors “d’una manera autodidacta 
va voler escriure en català”.  

El fons que la família va cedir a la 
UVic està format per 3 arxivadors, 5 

capses, 15 mecanoscrits i 30 carpetes, 
amb material inèdit, molta corres-
pondència a editors i artistes plàstics 
i també algunes autotraduccions al 
castellà i al francès. La Biblioteca de la 
UVic portarà a terme la descripció do-
cumental i, en el futur, el digitalitzarà 
per posar-lo a disposició de tothom 
qui hi estigui interessat. La professora 
de la UAB i especialista en literatura 
de postguerra, Montserrat Bacardí, 
publicarà un article en el proper nú-
mero de la revista Ausa que serà el 
primer text acadèmic sobre l’escrip-
tora. La mateixa professora Bacardí ha 
sol·licitat un ajut a la Generalitat per 
bastir la que seria la primera biografia 
literària de M. Dolors Orriols.

La UVic acull el fons documental amb material 
inèdit de l’escriptora Maria Dolors Orriols

Primera Beca social a 
l’Excel·lència Universitària 
Ciutat de Vic 2017-2018

L’estudiant d’Enginyeria Biomèdica 
Tarandeep Singh Mandahar ha obtingut 
la primera Beca social a l’Excel·lència 
Universitària Ciutat de Vic, convocada 
per l’Ajuntament de Vic. El rector de la 
UVic-UCC, Jordi Montaña i el regidor 
de Benestar Social i Família, Educació i 
Hisenda, Àlvar Solà, van formalitzar-ne 
el lliurament el 29 de gener.
Tarandeep Singh Mandahar, que va 
optar per estudiar Enginyeria Biomèdica 
“perquè volia fer estudis relacionats 
amb la Medicina”, va agrair a l’Ajunta-
ment de Vic aquest ajut que li permetrà 
continuar els estudis.
La beca, valorada en 2.500 euros, es 
convocarà anualment. Poden accedir-hi 
els estudiants de la UVic residents a 
la ciutat que tinguin un bon expedient 
acadèmic i que necessitin una ajuda 
econòmica per continuar els estudis. 

L’investigador Martin Floor 
rep la Beca Horitzó Àsia

L’investigador del Grup de Recerca en 
Bioinformàtica i Estadística Mèdica de 
la Facultat de Ciències i Tecnologia de 
la UVic-UCC, Martín Floor, ha rebut  la 
Beca Horitzó Àsia valorada en 2.550 
euros, que li permetrà fer una estada 
de recerca a l’Institut Arieh Warsherl de 
la Universitat Xinesa de Hong Kong a 
Shenzhen.
La beca, atorgada per l’Ajuntament de 
Vic dins el projecte Horitzó Àsia, que 
impulsa juntament amb la UVic-UCC i 
les Nits de Cinema Oriental, vol fomen-
tar l’establiment de relacions amb altres 
universitats i centres de recerca d’Àsia.

Casa Convalescència, seu del Rectorat i de la Fundació Universitària Balmes.

Des de l’inici d’aquest curs el Rectorat 
de la UVic-UCC i la Fundació Univer-
sitària Balmes (FUBalmes) es troben 
situats a l’edifici de la Casa Convales-
cència del carrer Dr. Eduard Junyent 
de Vic.

Aquest canvi d’ubicació es va comen-
çar a gestar fa sis anys, quan l’Ajun-
tament de Vic va iniciar l’adequació 
d’aquest edifici de 3.850 metres qua-
drats per convertir-lo, entre altres, 
en un espai universitari. L’alcaldessa i 
presidenta del Patronat de la FUBal-

mes, Anna Erra, reafirmava l’aposta pel 
model de campus-ciutat, “treballem en 
la dinamització de diverses àrees de la 
ciutat ara el conjunt de Can Baumann, 
que acull la Facultat de Medicina i que 
suposarà un nou pol d’atracció i un mo-
tor econòmic per a la ciutat".

Pel febrer també es van iniciar les 
obres de restauració de l’església de 
l’Hospital de la Santa Creu, adosada a 
la Casa Convalescència, on en els pro-
pers mesos s’ubicarà el paraninf de la 
Universitat.

El Rectorat de la UVic-UCC i la FUBalmes es 
traslladen a Casa Convalescència
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La UVic-UCC és la primera universi-
tat privada de tot l’Estat pel que fa a 
la transparència voluntària a través del 
seu portal de Transparència. Això és el 
que publica l’Informe de Transparèn-
cia elaborat per la Fundación Compro-
miso y Transparencia corresponent al 
2016. La UVic-UCC aconsegueix la 
màxima puntuació ja que compleix 
amb la totalitat dels 27 indicadors de 
l’informe, que inclou aspectes salari-
als, acords de govern, informació eco-
nòmica, resultats d’ocupabilitat, resul-
tats acadèmics o estratègics. 
La Fundació ha valorat, enguany, que 

la UVic-UCC hagi publicat per pri-
mera vegada els resultats acadèmics 
al portal, i això és el que ha provocat 
que sigui l’única universitat privada 
de l’Estat que compleix amb tots els 
requisits de transparència. Per sota 
hi ha la Universidad de Nebrija, que 
compleix 22 dels 27 punts, i la de Na-
varra, que en compleix 21. Si ens fixem 
en les universitats privades catalanes, 
la Universitat Internacional de Cata-
lunya (UIC) i la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) compleixen en 16 
dels 27 punts i se situen en la franja de 
"translúcides". 

La UVic-UCC és la universitat privada 
més transparent de tot l’Estat

La UVic-UCC ha augmentat un 9% el 
nombre de matriculats de nou accés en 
títols oficials aquest curs 2017-18. Es 
tracta d’un 3% més d’alumnes respecte 
a les mateixes dades del curs passat. Les 
matrícules totals en graus de la UVic, 
UManresa, els màsters oficials i els 
doctorats de la UVic-UCC, el Campus 
Professional, els estudiants del Grau 
de Traducció, Interpretació i Llengües 
Aplicades ofert conjuntament per la 
UVic i la UOC, i els centres adscrits 
BAU, EADA i ESERP, han crescut un 
12%, com l’any passat. 

Creix la matrícula dels màsters uni-
versitaris gràcies a la consolidació d’al-

gunes propostes formatives d’educació 
com el màster de Pedagogia Montes-
sori de 0 a 6 anys, l’únic de l’Estat 
amb el reconeixement internacional 
de l’Associació Montessori, o el d’In-
novació en Didàctiques Específiques. 
Destaca també la bona acceptació de 
màsters nous com el de Millora dels 
Ensenyaments de l’Educació Infantil i 
Primària. 

De l’àmbit científic es consolida el 
màster en Anàlisi en Dades Òmiques i, 
de l’àmbit de salut, el Màster en Aten-
ció Pal·liativa a Persones amb Malalties 
Avançades que, un any més, ha omplert 
totes les places ofertes

La UVic-UCC creix un 9% amb l’inici dels 
graus de Medicina i d’Automoció

RECERCA

La UVic està per sobre de 
la mitjana catalana en 
ocupabilitat en 11 de 19 
titulacions

La UVic obté una dada d’ocupabilitat mi-
llor que la resta d’universitats catalanes 
en 11 de les 19 titulacions que s’oferien 
el curs 2012-2013 segons el darrer in-
forme fet públic per l’Agència de Qualitat 
Universitària (AQU) de Catalunya el juliol 
de 2017 i que recull les dades de l’estudi 
d’inserció laboral dels titulats universita-
ris del curs 2012-2013.
D’acord amb aquest informe, el grau 
de Disseny (BAU), els d’Administració i 
Direcció d’Empreses, Comunicació Audi-
ovisual, Publicitat i Relacions Públiques, 
Educació Infantil, Educació Social, Bio-
tecnologia, Ciències Ambientals, Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport, Infer-
meria i Enginyeria Mecatrònica tenen 
un percentatge d’ocupació dels titulats 
superior al 90%.
 

L’equip VeAquartium 
d’Artés, vencedor de la 
sisena edició de la FIRST 
Lego League de la UVic-UCC

L’equip dels VeAquartium de d'Artés va 
guanyar la sisena edició de la FIRST Lego 
League que va tenir lloc pel febrer a la 
Facultat de Ciències i Tecnologia de la 
UVic. Els segons classificats van ser els 
Arobot Infinty de Platja d'Aro, i els ter-
cers, els 10power de Manlleu. Tots tres 
equips van aconseguir el passi per a les 
finals estatals que se celebraran el 10 i 
11 de març a Logroño i que donen accés 
a la final mundial de Detroit i Houston a 
l’abril.
La UVic acull des de fa sis anys una de les 
10 competicions territorials que s’orga-
nitzen a Catalunya i enguany ha tornat a 
fer novament un rècord de participació 
amb un total de 72 equips. 

Edifici de Can Baumann, seu de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

COMUNITAT

Coneguem l’islam
Claude-Brigitte Carcenac
Vic: Eumo Editorial, 2018
ISBN: 978-84-9766-621-3

Correspondència Femenina 
(1780-1939)
Sanmartí, Montserrat; Sanmartí, 
Carme; Julio, Teresa; Riba, Caterina
Servei de Publicacions de la Universitat 
de Vic
ISBN: 978-84-945564-6-3

La dona fatal en el cinema 
espanyol, 1939-1951
Canals Botines, Mireia
Publicia
ISBN: 978-3-9416-8426-4

Tant de gust..., Senyor Martí  
i Pol
M. Carme Bernal i Carme Rubio
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2017
ISBN: 978-84-9883-941-8

Tant de gust..., Senyor Fabra
M. Carme Bernal i Carme Rubio
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2018.
ISBN: 978-84-9883-953-1

Illes Balears i Pitiüses
Soldevila, Llorenç
Pòrtic
ISBN: 978-8498094060

Los secretos de hablar bien en 
público. Guia práctica
Casas, Mariona, Castellà, Josep M, 
Vilà Montserrat.
Barcelona: Plataforma Editorial
ISBN: 978-84-17114-84-8

Les veus del professorat. 
L’ensenyament i la gestió de les 
llengües a secundària
Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan, 
F. Xavier Vila
Horsori
ISBN: 978-84-15212-54-6

Foreign Women Authors under 
Fascism and Francoism. Gender, 
Translation and Censorship
Pilar Godayol i Annarita Taronna
Cambridge Scholars 2018
ISBN: 978-1-5275-0665-7

“Primary school teachers’ 
professional identity: An 
ethnographic study” 
Laura Domingo
Dins: The postmodern professional: 
Contemporary learning practices, 
dilemmas and perspectives
Sancho, J. M.; Hernández, F.; Creus, A.; 
Domingo, L.; Montané, A. 
The Tufnell Press
ISBN: 978-1872767444

6

Montserrat Sanmartí
Carme Sanmartí

Teresa Julio 
Caterina Riba
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Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

“Structure, Dynamics, and 
Modulation of Metabotropic 
Glutamate Receptors”
Dins: mGLU Receptors
Rondard, Philippe; Rovira, Xavier; 
Goudet, Cyril; Pin, Jean-Philippe
Springer International Publishing
ISBN: 978-3-319-56170-7

“La ciudadanía como 
práctica para una educación 
democrática en los centros 
educativos” 
Nuria Simo Gil, Alba Paradeda 
Paralles, Laura Domingo Peñafiel, 
Juan Soler Mata, Toni Tort Bartolet

“La participación del alumnado 
en los centros de secundaria, 
indicador de inclusió”
Isabel Carrillo Flores, Esther Fatsini, 
Catalina Lecumberri
Dins: Libro de actas XVI Congreso Naci-
onal y VII Congreso Iberoamericano de 
Pedagogía
Sociedad Española de Pedagogía
ISBN : 9 788460 882374

“Diálogos entre la Economía 
Feminista y la Economía de los 
Comunes: la Democratización 
de los Cuidados”
Dins: Rebeldías en Común. Sobre co-
munale, nuevos comunes y economías 
cooperativas 
Ezquerra, S. Rivera-Ferre, M.G.
Libros en Acción
ISBN:  978-84-946151-4-6

“El caso de Osona : Ecomuseo 
del trigo” i “Osona: Análisis de 
la sostenibilidad del clúster y 
de la resiliencia territorial de la 
comarca y del destino turístico” 
J.A. Corral-Marfil
Dins: Turismo de Interior en España. Pro-
ductos y dinámicas territoriales 
Blanco-Romero, A.; Cánoves, G.; Prat, 
J.M.; Villarino, M. (eds.)
Publicacions de la Universitat de Valèn-
cia
ISBN: 978-8491341932

“Palliative care approach for 
people with advanced chronic 
conditions in all settings: the 
catalan experience”
Amblàs Novellas, J.
Dins: Building Integrated Palliative Care 
Programs and Services
Edited by Xavier Gómez-Batiste and 
Stephen Connor
Càtedra de Cures Pal·liatives UVic-UCC, 
Worldwide Hospice Palliative Care Allian-
ce (WHPCA)
Eumo Editorial
ISBN: 978-84-9766-602-2

“Género, traducción catalana y 
censura franquista” 
Pilar Godayol
Dins: Refracciones. Réfractions Traduc-
ción y género en las literaturas románicas. 
Traduction et genre dans les littératures 
romanes 
Lit Verlag
ISBN: 978-3-643-50696-2

“Hacia un canon literario iguali-
tario postfranquista: laSal, pri-
mera editorial feminista” 
Pilar Godayol
Dins: Traducir para la igualdad sexual / 
Translating for Sexual Equality 
Comares
ISBN: 978-84-9045-533-3

“Simone de Beauvoir: Censors-
hip and Reception under Fran-
coism”
Pilar Godayol
Dins: Translation, Ideology and Gender 
Camus Camus, Carmen; Gómez Cas-
tro, Cristina; Williams Camus, Julia 
T.Cambridge Scholars Publishing
ISBN : 978-1-4438-5195-4

“Viatjar, traduir, (re)escriure: 
Aurora Bertrana i el Tròpic”
Pilar Godayol
Dins: Els catalans i Llatinoamèrica (s. XIX-
XX). Viatges, exilis i teories 
C. Albert, R. Friedlein i I. Martí (eds.)
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
ISBN: 978-84-9883-925-8

“A refranys em convides! Gène-
si, desenvolupament i primers 
resultats de l’enquesta digital 
‘Els refranys més usuals de la 
llengua catalana’”
Fontana, J.; Gargallo, J.E.; Pàmies, 
V.; Ugarte, X.
Dins: Actes del XVII Col·loqui de l'AILLC 
(València, 2015)
Institut d'Estudis Catalans
ISBN: 978-84-9965-363-1

“Constructing the nation 
through sports news on Televi-
sió de Catalunya’ Catalan públic 
TV”
Juncà, Albert; Inglés, Eduard
Dins: Sport and National Identities 
Routledge
ISBN: 978-1-138-69776-8

Cómo hacer un plan estratégico 
de comunicación 
Vol I:  Un modelo de planificación estra-
tégica, paso a paso
Kathy Matilla, Kathy Matilla (Ed.)
ISBN: 9788491800569
Vol  II: Públicos y “stakeholders"
Andréa Oliveira, Kathy Matilla (Ed.)
ISBN: 9788491163961
Vol  III: La investigación estratégica pre-
liminar
Joan Cuenca Fontbona, Kathy Matilla 
(Ed.)
ISBN: 9788491163992
Vol  IV: La investigación estratégica de 
evaluación
Guillem Marca Francés, Kathy Matilla 
(Ed.)
Editorial UOC, 2018
ISBN: 8491164022 
ISBN-13: 9788491164029
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