




 El 21 de maig de 1997 el Parlament de 
Catalunya va aprovar el reconeixement de la 
Universitat de Vic, que va suposar la culminació de 
la tasca iniciada amb els Estudis Universitaris de Vic.
 Amb els anys, la Universitat ha eixamplat el 
seu abast i s’ha dotat d’una estructura federada 
per sumar esforços i esdevenir un motor de 
coneixement i d’innovació al servei del territori, amb 
una clara vocació internacional. Així ha esdevingut 
la Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC), integrada per quatre entitats 
federades, i amb campus a Vic, Manresa  
i Barcelona, i una seu a Granollers.
 La UVic-UCC desplega la seva activitat en els 
àmbits de la docència, la recerca i la transferència 
del coneixement, i cerca transmetre a l’estudiantat 
els valors de creativitat individual, rigor professional 
i compromís social.
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“ Després de vint anys d’estreta 
col·laboració entre institucions privades 
i organismes públics, els Estudis 
Universitaris de Vic han retornat a aquesta 
ciutat la condició universitària i han assolit 
un nivell d’acceptació social, un grau de 
desenvolupament i qualitat acadèmica 
i una consolidació territorial que fan 
possible i justifiquen el reconeixement pel 
Parlament de Catalunya de la Universitat 
de Vic.”

   (Preàmbul de la Llei 5/1997, de 30 de 
maig, de reconeixement de la Universitat 
de Vic)

1997
2022



Josep Eladi  
Baños Díez
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Rector de la UVic-UCC 

 La commemoració d’aniversaris és un dels moments més feliços 
per a qualsevol institució. La UVic-UCC no n’és una excepció, i els seus 
primers vint-i-cinc anys són una oportunitat per recordar d’on venim i el 
que ha costat arribar-hi. Després de la creació de la Universitat Literària 
de Vic, l’any 1599, i la seva supressió pel malaurat Decret de Nova Planta 
només 118 anys després, els vigatans lluitaren per recuperar-la durant 
segles. Només s’aconseguí per una llei del Parlament de Catalunya, 
l’any 1997, votada per unanimitat. Seria llarg reconèixer tots els que ho 
feren possible i només vull esmentar, en nom de tots ells, l’alcalde Jacint 
Codina i el rector Ricard Torrents.
 D’aquella Universitat qüestionada per alguns, hem arribat 
vint-i-cinc anys després a una institució plena amb més de deu mil 
estudiants, amb presència destacada als rànquings internacionals i en 
el camí d’esdevenir un element bàsic en les ciutats on està inserida. En 
l’actualitat, està constituïda per una federació amb quatre fundacions i 
té una presència destacada en aquesta àrea geogràfica de límits difusos 
que anomenem Catalunya central. Ha demostrat ser un important 
motor econòmic, un element de dinamisme cultural i un referent en les 
intervencions socials. Felicitats a tota la comunitat universitària, passada 
i present, per fer possible aquest èxit.
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Anna Erra Solà
Presidenta de la Fundació Universitària Balmes
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 La celebració del 25è aniversari de la UVic-UCC és un èxit en 
majúscules per molts motius. La Universitat té el seu origen en la ja 
llunyana Escola de Mestres, en la creació de la Fundació Universitària 
Balmes el 1985 i en les escoles universitàries de Mestres, d'Infermeria 
i d'Estudis Empresarials. El 1997, el Parlament de Catalunya reconeixia 
la Universitat de Vic i, just 20 anys després, començaven els estudis 
de Medicina, un gran pas per a la Universitat i la ciutat, que compta 
amb l'Hospital Universitari i que posa la llavor a reptes de futur de tant 
impacte com el nou Campus Salut. 
 En aquest temps s’ha consolidat una universitat de gran nivell, 
amb més de trenta graus i amb importants estudis en les branques 
social, sanitària i d’educació, entre d’altres. Amb l’origen a la nostra 
ciutat, va tenir la generositat d’expandir-se, abraçant municipis veïns 
de gran dinamisme, com Manresa i Granollers, i donant rellevància al 
territori de la Catalunya central, amb la federació que avui ens vincula. 
 També, Ajuntament de Vic i Universitat avancen en l’única 
direcció de continuar construint un projecte comú, singular i beneficiós 
per a la comunitat universitària i per a la ciutadania. L’aliança promou 
que docents, estudiants i professionals visquin la ciutat com un 
veritable campus universitari.
 I el futur encara és més prometedor, sobretot després de rebre 
importants reconeixements internacionals, com l’entrada, per primer 
cop, al THE World University Rankings, on la Universitat se situa com a 
4a catalana i 6a de l’Estat. 
 Per tot això i per tot el que vindrà, per molts anys UVic-UCC!
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Anna Sabata  
Aliberch

Secretària general de la UVic-UCC 

 Enguany celebrem amb il·lusió els 25 anys de la nostra 
Universitat, sentint-nos orgullosos, com a comunitat universitària, pel 
camí recorregut durant tot aquest temps. 
 Tot i que, d’entrada, 25 anys poden no semblar molts, l’evolució 
que ha experimentat la UVic-UCC en aquest període ha estat 
espectacular. Als inicis no podíem imaginar que avui hi hauria a les 
nostres aules més de deu mil estudiants de titulacions oficials ni que 
estaríem tan compromesos amb el territori com ho estem actualment. 
Tots aquests reptes assolits, i molts altres, són el resultat de l’esforç i la 
perseverança de totes les persones que en algun moment hem format 
part de la UVic-UCC. 
 Per aquest motiu, volem que en la programació commemorativa 
d’aquest 25è aniversari s’hi mostri la col·laboració de tots els 
membres de la comunitat universitària: patrons, professorat, personal 
investigador, personal d’administració i serveis, exestudiants i 
estudiants. Al mateix temps, pretenem que les activitats que es portin 
a terme estiguin obertes a les ciutats dels tres campus de la UVic-UCC: 
Vic, Manresa i Barcelona.
 El programa d’actes, que trobareu al final del llibret, arrenca a la 
primavera i finalitza a la tardor, coincidint amb la inauguració del curs 
2022-2023, quan es compliran 25 anys de l’inici d’aquell primer curs 
com a Universitat de Vic. 
 Gràcies a totes i a tots els que formeu part de la comunitat 
universitària. Per 25 anys i molts més d'UVic-UCC!
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segles ix i x segles xvi-xviii

Origen de l’actual Universitat en 
l'Escriptori i l'Escola Catedralícia 
que existien a Vic a l’edat 
mitjana.

Creació de l'Escola Femenina 
d'Ajudants Tècnics Sanitaris 
Osona, adscrita a la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Creació de la Fundació d'Estudis 
Superiors en Ciències de la 
Salut.

1974

Creació de l’Escola Universitària 
de Mestres Jaume Balmes de 
Vic, adscrita a la Universitat de 
Barcelona.

1977

2015

Creació de la seu de Granollers 
de la UVic-UCC.
-
Federació amb la Fundació 
d'Estudis Superiors en Ciències 
de la Salut.

2016

Creació d’Eumo Editorial.

Creació de la Facultat de 
Traducció i Interpretació.

Inici dels estudis a la Facultat  
de Medicina.

Aprovació de la Llei de 
reconeixement de la Universitat 
de Vic per unanimitat del 
Parlament de Catalunya. 

Incorporació de BAU, Centre 
Universitari d’Arts i Disseny de 
Barcelona, com a centre adscrit.

1979

1993

2017

Creació de l’Escola Universitària 
d’Infermeria d’Osona, adscrita 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

1981

1997 2008

Creació d’Eumogràfic, estudi  
de disseny.

1984

Creació de la Universitat Literària 
de Vic. El 26 de juny, el rei Felip 
III concedia a l’Estudi General 
de Vic el privilegi de graduar els 
estudiants en Arts i Filosofia. 

1599

Tancament de la Universitat. 
Com a represàlia per la guerra 
de Successió, el rei Felip V va 
suprimir totes les universitats 
catalanes i va fundar la 
Universitat de Cervera.

1717

segle xx

segle xxi
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Federació amb la Fundació 
Privada Elisava, Escola 
Universitària.

Creació de l’Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials d’Osona. 
1987-1988, primer curs dels 
Estudis Universitaris de Vic amb 
tres escoles: Mestres, Infermeria 
i Estudis Empresarials.

Incorporació d’ESERP Business 
School, com a centre adscrit. 

Creació de l'Escola Universitària 
Politècnica d'Osona.

2020 2022

1987

2013

1989

Intent, sense èxit, de 
l’Ajuntament de la ciutat de 
refundar la Universitat de Vic. 
Presència d’institucions com 
la Biblioteca Episcopal i el 
Círcol Literari. 

1873

Fundació del Seminari de Vic, 
que implicava el retorn d’estudis 
superiors a la ciutat, ara de 
Teologia.

1749

Federació entre la FUBalmes 
i la Fundació Universitària del 
Bages (FUBages). La Universitat 
passa a denominar-se 
Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (UVic-
UCC).
-
Creació del Campus 
Professional per impartir-
hi cicles formatius de grau 
superior.

2014

segle xix

Constitució de la Fundació 
Universitària Balmes (FUBalmes) 
com a entitat titular de les 
escoles universitàries de 
Mestres i d’Infermeria, i d’Eumo 
Editorial i Eumogràfic.

Incorporació d’EADA Business 
School, com a centre adscrit.

1985

2010
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Ricard Torrents
Primer rector de la UVic 
1997-2002

 Encara em ressona la resposta repetida 
per diversos prohoms quan a Vic vaig començar 
a parlar d’universitat: “Vols dir, Ricard?”. Avui, 
després de 25 anys, la UVic-UCC és un fet. El 
que més m’interessa és el seu futur de ciència 
i recerca, d’educació i de progrés en un món 
intercomunicat que garanteixi la formació 
integral. 
 Ens cal assumir la responsabilitat de 
crear el sistema universitari català del s. XXI 
com a component estructural d’un nou estat 
d’Europa. No ens en podem excusar més: la 
universitat té l’oportunitat de tornar a ser la 
Universitat de Catalunya.

David Serrat Congost
Rector de la UVic 
2002-2006

 Quatre anys al davant de la UVic em 
van deixar empremta: per la qualitat humana 
de la seva gent, que em van fer confiança, i 
per la llavor deixada pel meu antecessor en 
el càrrec, fundador de la Universitat, que em 
van posar fàcil obtenir la col·laboració tant 
dels organismes públics, Ajuntament de Vic i 
Generalitat de Catalunya, especialment, com 
de les entitats privades que ens van fer costat. 
Continuant així, èxit assegurat per a 25 anys 
més!

25 anys
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Assumpta Fargas Riera

Jordi Montaña Matosas

Rectora de la UVic 
2006-2010

Rector de la UVic-UCC 
2010-2018

 Celebrar els 25 anys de la nostra 
Universitat és sens dubte un motiu de gran 
satisfacció per a tots els qui avui en formem 
part. I aquesta satisfacció és encara molt més 
gran per als qui hem tingut la gran sort de 
veure-la créixer curs darrere curs des dels seus 
inicis: quan tan sols érem una petita escola 
compromesa amb la formació de mestres per 
al país i al mateix temps amb la consciència 
d’estar plantant una llavor de futur. Un autèntic 
privilegi.

 Feina feta, amb un gran equip: recerca, 
internacionalització, formació contínua i 
formació professional, digitalització i presència 
en el territori. Millora de la comunicació en les 
xarxes socials. Doctors honoris causa; el primer, 
l’Emili Teixidor. També, Campus Professional 
de la UVic, a Olot i a Vic. Edificació al camp 
d’esports, Ateneu i Casa de Convalescència. 
Espai a Barcelona. Així mateix, federació amb 
la FUB de Manresa, origen de la UVic-UCC. 
Granollers. Facultat de Medicina.
 Gràcies a tots els que ho heu fet 
possible!
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Joan Masnou Suriñach

Josep M. Vila d’Abadal Serra

Rector de la UVic-UCC 
2018-2019

President de la Fundació Universitària 
Balmes 2007-2015

 Trenta-tres anys en una institució donen 
per a tota mena de records, bons i no tan bons, 
però per sobre de tot em sento privilegiat 
d’haver pogut participar com a professor, com 
a recercador i com a gestor en un projecte de 
país que ha esdevingut una història d’èxit. Res 
no ha estat en va i, com en una cursa de relleus, 
el testimoni del mestratge ha anat passant de 
mans, conscients que això és el que ens fa i ens 
ha fet sempre forts i savis com a comunitat. 

 La UVic-UCC és, sens dubte, el projecte 
més gran engegat per la ciutat de Vic al 
segle XX. La Universitat aporta a Catalunya la 
possibilitat de vertebrar la part interior del seu 
territori, amb la creació de coneixement a partir 
de la tradició més arrelada al nostre país. Les 
ciutats que en formen part participen plegades 
en el que serà un dels motors econòmics, 
socials i culturals, en definitiva, de progrés, de 
Catalunya. Per mi, haver-hi pogut participar ha 
estat un gran honor i motiu d’orgull.
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Josep Arimany Manso

Valentí Martínez Espinosa

President de la Fundació d’Estudis 
Superiors en Ciències de la Salut

Director general de la Fundació 
Universitària del Bages

 La incorporació d’una Facultat de 
Medicina a la UVic-UCC aporta un gran valor en 
diferents àmbits. En primer lloc, és un actiu per 
a la pròpia UVic-UCC i, en segon lloc, és un pol 
de desenvolupament sanitari, econòmic i social 
del territori de la Catalunya interior. Ofereix, 
entre d’altres, l’oportunitat de retenir i captar 
metges i metgesses a la xarxa sanitària de la 
Catalunya interior, difon el coneixement que ha 
generat la recerca a través de la docència, i el 
transfereix a l'entorn, que és el gran actiu per al 
desenvolupament de les societats.

 La federació en el marc de la Universitat 
de Vic – Universitat Central de Catalunya ha 
estat clau perquè la Fundació Universitària del 
Bages creixés de manera sostenible a partir de 
les pròpies capacitats i recursos. Ens ha permès 
assumir amb plenitud la responsabilitat de ser 
universitat, i fer aportacions útils i valuoses per 
millorar la qualitat de vida de les persones i la 
competitivitat del territori des de la docència, la 
recerca i la prestació de serveis.
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Jaume Puntí Busquets

Josep Ribas Seix

Primer gerent de la UVic 
1997-2002

Patró de la Fundació Universitària 
Balmes 

 D’aquests 25 anys, en destacaria dues 
coses: la primera, el contracte programa amb 
la Generalitat, que ha permès contenir els 
preus de les matrícules, reduir el finançament 
privat i garantir un bon funcionament de totes 
les facultats. Tant de bo haguéssim disposat 
d’aquest instrument des del 1984! Alguns ens 
hauríem estalviat força maldecaps! La segona és 
la creació de la Facultat de Medicina, avui una 
realitat del tot consolidada. 
 Moltes felicitats i enhorabona per la 
feina feta!

 La UVic-UCC ha sabut consolidar-se, 
en aquest poc temps, com una universitat ben 
posicionada en el sistema universitari català. 
D’ella, en destaco la seva capacitat d’arrelament 
en el conjunt dels territoris que conformen la 
Catalunya central. També, el compromís amb 
la seva missió de formar el talent i generar 
la recerca i la transferència del coneixement 
necessàries per contribuir al desenvolupament 
econòmic, social i cultural del seu àmbit 
d’influència, amb criteris de transversalitat, 
innovació i sostenibilitat, sense renunciar  
i contribuint a la vertebració del nostre país 
i amb voluntat de projecció global.
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Pere Quer Aiguadé

Bet Dachs Rossell

Professor i investigador  
de la UVic-UCC

Directora de l’OTRI  
de la UVic-UCC

 Em vaig incorporar a l’actual UVic-UCC 
l’any 1994, quan era encara un conglomerat de 
centres adscrits. Durant aquests gairebé 30 
anys he tingut el privilegi de poder viure de ben 
a prop el creixement d’un projecte singular, 
d’una Universitat, des de dins i amb una certa 
proximitat. Per a mi, la de la UVic-UCC és una 
història de creixement personal i col·lectiu, amb 
els seus èxits i amb els seus fracassos, que m’ha 
permès desenvolupar la meva vida professional 
entre companys i amics, amb la immensa sort 
que han estat per a mi mestres de vida tots. 

 Per a una organització com la nostra, 
celebrar 25 anys suposa assolir una fita del tot 
transcendent. 
 En aquest temps, la rellevància 
s’ha obtingut en molts àmbits. Jo posaré 
l’accent en el de la recerca, activitat que he 
vist créixer, gràcies a l’esforç i a la visió de 
moltes persones, que ens han permès, a tot 
l’equip de l’OTRI, ser-ne partícips. Avui en dia 
podem parlar de resultats, de col·laboracions, 
d’internacionalització, de reptes de territori, 
de professionalització, de xarxa i, en definitiva, 
d’Universitat. 
 Moltes felicitats a tota la comunitat 
UVic-UCC!
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La federació d’Elisava a la UVic-UCC és un projecte clau en la nostra 
història. Una nova etapa ambiciosa i il·lusionant que escriurem 
plegats per continuar potenciant la recerca, generant coneixement 
i impactant en la societat.

Javier Peña Andrés. Director general i científic de la Fundació Privada Elisava. 

És una satisfacció que des del 2014 caminem plegats, en un camí 
que és bo per a Vic, Manresa i la resta del país. La més efusiva 
felicitació pel 25è aniversari de la UVic-UCC.

Valentí Junyent Torras. Alcalde de Manresa 2011-2020.

Una universitat a la mesura humana, que et permet desenvolupar-
te tant en l’àmbit personal com professional. La possibilitat 
d’exercir tasques de docència, de recerca i de gestió permet un 
desenvolupament integral de la trajectòria professional, que és un 
valor afegit. 

Míriam Torres Moreno. Professora i investigadora.

La UVic-UCC m’ha aportat molts coneixements, tant teòrics 
com pràctics. El professorat que ens acompanya busca impartir 
la formació amb una metodologia enriquidora, que fomenta la 
pràctica i ens prepara per al futur. D'aquests anys essent estudiant, 
puc dir que no canviaria res de la meva experiència.

Maria Rustullet Olivé. Estudiant del grau en Mestre d’Educació Infantil.

Universitat és coneixement, desenvolupament, motor de progrés 
individual i col·lectiu. La UVic-UCC fa un quart de segle que forma 
persones i crea futur a la Catalunya central. Per molts anys!

Marc Aloy Guàrdia. Alcalde de Manresa.
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A la carrera m’he sentit molt acollida pel professorat. Crec que 
he rebut un bon bagatge de què significa ser biòloga de camp i 
m'emporto un bon record d'aquesta etapa. 

Laura Simó Trillo. Estudiant del grau en Biologia.

L’MBA va ser una experiència transformadora tant en termes vitals 
com d’aprenentatge. Érem un grup de persones molt diferents que 
ens vam enriquir mútuament. Uns docents de primera línia ens 
van acompanyar a fer un viatge de 360º per la complexitat de les 
organitzacions.

Teresa Solé Torra. Exalumna del màster en MBA.

Els estudiants valorem molt poder començar les pràctiques 
clíniques en els primers anys de carrera i la proximitat que 
tenim amb els professors, però sobretot, que estem aprenent 
medicina amb una visió molt humanística, on el pacient és el 
centre de tot el que fem.

Arnau Roviró Aliguer. Estudiant del grau en Medicina. 

La UVic va ser proximitat en tots els seus contextos. A pocs minuts 
de casa, vaig tenir suport, visió i exigència del grup de professors, 
que em van ajudar a créixer i a obrir-me al món professional.

Queralt Aymerich Tarrés. Alumni del grau en Administració i Direcció d’Empreses.

La UVic-UCC no és com altres universitats on per al professor ets 
un número més. Aquí m'he sentit valorat i he rebut el suport que he 
necessitat en tot moment. Vaig passar de no voler fer una carrera,  
a pensar en quin és l’objectiu següent.

Ivan Ortega Asensio. Alumni del CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius,  
i del grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs.
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Programació

Inauguració de l’exposició 
“Univers Jordi Cano”

Actes institucionals

Inauguració de l'exposició  
“...a dins de classe soc feliç”

Foto institucional dels 25 anys

Taules rodones a les quatre 
facultats de la UVic: FEC, FTC, 
FETEP i FCSB, amb exestudiants 
i estudiants

-

Trobada d'estudiants  
i exestudiants amb refrigeri

Cicle de Música per als 25 Anys: 
“Les filles del cor”

Conferència “Les cèl·lules 
immortals”, a càrrec del Dr. 
Josep Tabernero, en el marc 
de les Tertúlies de Literatura 
Científica

05.02.22

02.03.22

26.04.22

29.04.22

10.04.22

23.03.22

19 h

12 h

14 h

17.30 h

19 h

12 h

11 h

ACVIC, Centre d’Arts 
Contemporànies (Vic)

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

Pati de laTorre dels Frares 
de la UVic-UCC (Vic)

Aula Magna, Sala 
Segimon Serrallonga,
Edifici F (planta 1) i Sala 
Mercè Torrents de la 
UVic-UCC (Vic)

Pati de la Torre dels Frares 
de la UVic-UCC (Vic)

Monestir de Sant Pere 
de Casserres

Aula Magna de la UVic-
UCC (Vic)

Universitat de Vic 
Universitat Central de Catalunya

25 anys
1997–2022

Inauguració de l'exposició 
"Conèixer el passat per
entedre el present. Els estudis
d'Infermeria a Vic 1974-2022"

01.04.22 12 h Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)



Acte institucional

Espectacle dels 25 anys

20.05.22

20.05.22

12 h

19 h

Aula Magna de la UVic-
UCC (Vic)

L’Atlàntida (Vic)

Universitat de Vic 
Universitat Central de Catalunya

25 anys
1997–2022

Actes institucionals

Inauguració de l’exposició  
“Els valors ens donen valor”

Taules rodones d’exrectors  
i exvicerectors de Recerca

30.05.22

10.05.22

11 h

De 10 a 
13.30 h*

Vestíbul de l'edifici FUB1 
(Manresa)

Sala Segimon Serrallonga 
de la UVic-UCC (Vic)

Cicle de Música per als 25 Anys: 
“El ressò de Bach: un diàleg 
entre l’oboè i el violí”

19.06.22 18 h L'Atlàntida (Vic)**

*De 10 a 11.30 h (exrectors) i de 12 a 13.30 h (exvicerectors de Recerca) | **Nombre limitat d'entrades gratuïtes per a la comunitat

Inauguració de l’exposició 
“Pintures. Enric López Ruestes”

Inauguració de l’exposició 
“Escultures. Josep Ricart Rial”

02.06.22

03.06.22

18 h

19 h

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

Museu Etnogràfic (Ripoll)

"La UVic-UCC, 25 anys
en imatges. Persones,
coneixement i territori”

Estrena de la websèrie Lisa

03.05.22 

05.05.22 

18 h

18 h

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

Sala Mercè Torrents de 
la UVic-UCC (Vic)

Inauguració de l’exposició 
“UVic-UCC, 25 anys. Persones, 
coneixement i territori”

02.05.22 13 h Sala 4 Cotxeres del 
Palau Robert (Barcelona)

Inauguració de l'escultura Alat, 
de Josep Vernis

27.06.22 12 h Claustre de Casa de 
Convalescència (Vic)



Universitat de Vic 
Universitat Central de Catalunya

25 anys
1997–2022

Actes institucionals

Concert de l’Orquestra 
Inclusiva de la UVic, en el marc 
dels actes de la Festa Major  
de Vic

08.07.22 20 h Plaça de la Catedral (Vic)

Exposicions

“ #MiremElPassat #Esports”,  
en el marc dels 20 anys del 
grau en CAFE

Del 12 de gener  
al 24 febrer de 2022

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

“Univers Jordi Cano", a cura  
de Glòria Picazo

Del 5 de febrer  
al 23 d’abril de 2022

ACVIC i Escola d’Art de 
Vic (Vic)

“...a dins de classe soc feliç", 
exposició sobre Joan Triadú

De l’1 al 26 de març 
de 2022

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

"Conèixer el passat per 
entedre el present. Els estudis 
d'Infermeria a Vic 1974-2022"

De l’1 al 28 d’abril  
de 2022

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

"A de Carlemany, S de Segimon 
Serrallonga"

Del 25 d'abril al 15  
de juliol de 2022

Biblioteca Ricard 
Torrents de la UVic-UCC 
(Vic)

"UVic-UCC, 25 anys. Persones, 
coneixement i territori"

Del 2 de maig 
al 19 de juny de 2022

Sala 4 Cotxeres del 
Palau Robert (Barcelona)

Cerimònia d’investidura del 
Sr. Òscar Camps com a doctor 
honoris causa de la UVic-UCC

29.06.22 12 h Aula Magna de la UVic-
UCC (Vic)



Universitat de Vic 
Universitat Central de Catalunya

25 anys
1997–2022

26 Universitat de Vic 
Universitat Central de Catalunya

25 anys
1997–2022

Exposicions

“ La UVic-UCC, 25 anys 
en imatges. Persones, 
coneixement i territori”

Del 2 al 27 de maig 
de 2022

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

“Pintures. Enric López Ruestes”

“Escultures. Josep Ricart Rial”

Del 2 de juny al 15 de 
juliol de 2022

Del 3 de juny al 10 de 
juliol de 2022

Espai Josep Vernis de la 
UVic-UCC (Vic)

Museu Etnogràfic (Ripoll)

“Els valors ens donen valors”

"Amb tu, per tu. Què n'opines, 
del Consell d'Estudiants de la 
UVic-UCC?"

Del 30 de maig al 3 
de juliol de 2022

Del 2 al 27 de maig 
de 2022

Vestíbul de l'edifici FUB1 
(Manresa)

Torre dels Frares de la 
UVic-UCC (Vic)

Ampliació de l'exposició 
permanent sobre la història de la 
UVic-UCC

A partir del 2 de maig 
de 2022

1r pis de Casa de 
Convalescència (Vic)



UVic

C. Sagrada Família, 7  
08500 Vic   
Tel. 938 861 222
www.uvic.cat

UManresa

Av. Universitària, 4-6  
08242 Manresa   
Tel. 938 77 41 79
www.umanresa.cat

Facultat de Medicina

Ctra. de Roda, 70  
08500 Vic   
Tel. 938 81 55 37
www.umedicina.cat

Elisava, Facultat de Disseny  
i Enginyeria de Barcelona

La Rambla, 30-32  
08002 Barcelona 
Tel. 93 317 47 15
www.elisava.net




