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PRESENTACIÓ

El triple àmbit en què essencialment es desplega l’activitat universitària, el de la do-
cència, la recerca i transferència de coneixement i el de la formació continuada i extensió uni-
versitària, ha estat intensa al llarg del curs 2006-2007, tal com es pot entreveure en aquesta me-
mòria-resum. A més d’intensa, tota aquesta activitat, duta a terme des del conjunt de centres,
unitats i serveis de la Universitat, ha estat orientada cap a l’horitzó, ara ja immediat, de l’Espai
Europeu d’Educació Superior.

Des d’una perspectiva més institucional, aquest ha estat un curs marcat pels canvis o,
per dir-ho potser amb més precisió, pels relleus i també per les celebracions. Pel que fa als can-
vis, cal esmentar els que hi ha hagut en el Departament que s’ocupa de les universitats catala-
nes: canvi de nom –l’actual Departament d’Innovació, Universitat i Empresa ha deixat enrere
el Departament d’Educació i Universitat i la possibilitat de recuperar un departament propi
com havia estat el DURSI; canvi de conseller i de directors generals, d’Universitats i de Recerca;
i canvis també en l’estructura: la més important, la creació d’un comissionat d’Universitats i
Recerca. També hi ha hagut relleus en el nostre òrgan titular, el Patronat de la FUB: dels tres pa-
trons representants de la Generalitat, dels tres patrons representants de la comunitat universi-
tària, del president i dels dos patrons representants de l’Ajuntament, a més de la incorporació
de Ricard Torrents com a nou patró. Finalment, relleus en el Consell de Direcció i en el Rectorat.
D’una banda, en la direcció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, i de l’altra, en la de-
legació per a les Relacions Institucionals.

I pel que fa a les celebracions, cal destacar la del desè aniversari del reconeixement de
la nostra universitat i la del setantè aniversari i jubilació de Ricard Torrents, fundador i primer
rector de la Universitat de Vic. La gran quantitat i varietat d’actes i activitats dutes a terme amb
un i altre motiu han estat sens dubte una molt bona ocasió per fer universitat, tant en si de la
comunitat universitària en sentit estricte com dins el conjunt de persones, entitats i institu-
cions que li donen suport i que en un sentit més ampli també en formen part essencial.

DRA. ASSUMPTA FARGAS

Rectora de la Universitat de Vic
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Distincions institucionals

En l’acte d’inauguració del curs, el 17 d’octubre de 2006, presidit pel M. Hble. Sr. Ernest
Benach, president del Parlament de Catalunya, van rebre la medalla de la Universitat de Vic els
senyors Ramon Montanyà i Salvans i Josep Grifoll i Guasch. 

El primer per l’impuls que va donar als incipients Estudis Universitaris de Vic el 1984
en dotar-los d’instal·lacions pròpies i d’òrgan de govern amb la creació de la Fundació Uni -
versitària Balmes i, paral·lelament, amb la creació a l’Ajuntament de la Fundació Pública per als
Estudis Universitaris de Vic. Per donar forma jurídica a les successives expansions dels Estudis
Universitaris amb l’annexió i creació de nous centres i de les empreses Eumo Editorial i Eumo -
gràfic, fins a l’aprovació de la Llei de reconeixement de la Universitat de Vic per unanimitat del
Parlament de Catalunya el maig 1997. 

Josep Grifoll va rebre la medalla per la seva decisiva intervenció com a secretari gene-
ral de Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació a l’hora de promoure i
facilitar les reformes estatutàries de la Fundació Universitària Balmes que van fer possible
l’entrada de la Generalitat de Catalunya en el projecte universitari de Vic. Per la seva participa -
ció en l’elaboració del contracte-programa Generalitat-Universitat que va permetre un canvi de
model i una millora notable del finançament de la Universitat de Vic.

La lliçó inaugural Ciència, traducció i universitat: apunts per a un curs, va anar a càrrec del
professor Ricard Torrents, primer rector de la Universitat de Vic i director de la Càtedra Ver -
da guer d’Estudis Literaris.

En l’acte d’inauguració de la 12a Universitat d’Estiu de Vic es va fer un homenatge a la
il·lustradora vigatana Pilarin Bayés. L’encomi de l’homenatjada va anar a càrrec de la Dra. Carme
Sanmartí.

Visites

Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya de 1980 a 2003; Joaquim Nadal,
conseller de Governació en funcions; Rafael Ribó, síndic de Greuges; i Oriol Nel·lo, secretari
general de Planificació Territorial; Joaquim Brugué, director general de Participació Ciutadana;
Jaume Terradas, investigador de la UAB i membre del CREAF i Margarida Castañer, presidenta
de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, van participar en les jornades És la cultura del
no l’origen del conflicte ambiental i territorial que es viu avui a Catalunya?, que tingueren lloc els dies
21 i 22 de novembre de 2006.

Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, i Blanca Palmada, co-
missionada d’Universitats, es reuniren el 9 de març amb el Consell de Direcció de la Universitat
i a continuació el conseller va participar en la trobada Universitat-Empresa organitzada per la
UVic i la Cambra de Comerç.
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Altres fets destacats

El 27 d’abril Ricard Torrents, rector fundador de la UVic, va impartir la Lliçó de
Jubilació de titulada Què és la Universitat o de la conveniència de rellegir Humboldt. 

A continuació va descobrir un bust seu a la biblioteca de l’edifici Torre dels Frares per
commemorar el fet que el Consell de Direcció de la UVic havia acordat posar el seu nom a la
Biblioteca de la Universitat. 

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes va acordar nomenar-lo patró de re-
presentació ciutadana; la Universitat li va dedicar el llibre Scientiae patriaeque impendere vitam.
Miscel·lània Ricard Torrents, i els seus companys de Facultat van organitzar una lectura de poe-
mes de Verdaguer i van plantar, al pati de l’edifici Torre dels Frares, un esqueix del llorer que
Verdaguer havia plantat a Vinyoles d’Orís.

L’u de juny va tenir lloc l’acte acadèmic central de celebració del desè aniversari de la
UVic amb la conferència La Universitat: evolució i perspectives de futur, impartida pel Dr. Jaume
Pagès, president d’Universia. També hi intervingueren Joan Majó, director general d’Uni ver -
sitats; Jacint Codina, alcalde de Vic, i la rectora, Assumpta Fargas. 

En el marc de la commemoració es va dur a terme també un cicle de conferències amb
Jorge Wagensberg, Carlos Jiménez Villarejo, Francesc Escribano, Anna Veiga, Juan Ramón
Quintás de Seoane i Neus Català Roca; un concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès; una ar-
rossada popular al Campus de Miramarges; l’espectacle L’arbre de la memòria, de Comediants, a
la plaça Major de Vic; l’exposició de Cartells de la UVic, a la sala de Caixa Manlleu, i l’exposició
Índex, d’art contemporani, al Museu de l’Art de la Pell.

El 27 de febrer Marcella La Rocca va llegir la segona tesi doctoral de la UVic, titulada
El taller de traducción. Una metodología didáctica integradora para la enseñanza universitaria de la tra-
ducción, amb la qual va obtenir la màxima qualificació per unanimitat del tribunal.

La UVic participa en una minisèrie sobre el bandoler Joan Sala, àlies Serrallonga, de les
productores Oberon i TV3, que permetrà als estudiants de Comunicació Audiovisual,
Periodisme i Relacions Públiques, Informació i Documentació de posar en pràctica els seus co-
neixements en els rodatges. El Servei d’Audiovisuals va cedir els platós de televisió per als càs-
tings i realitza el making of de la sèrie.

El primer número del butlletí virtual Fem UVic, adreçat als exestudiants, va aparèixer
en el marc del desè aniversari de la UVic i completa els serveis a la comunitat universitària amb
un espai participatiu i de projecció social als servei dels exestudiants. Fem UVic vol contribuir a
cohesionar una comunitat universitària en el sentit més ampli.

Cerimònia de Lliurament de Diplomes FCHTD

La Cerimònia de Lliurament de Diplomes de la XI Promoció de Traducció i Inter -
pretació de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació va tenir lloc a l’Aula
Magna del Campus de la Torre dels Frares, el dia 18 de maig de 2007 a les set de la tarda.
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ACTIVITATS DELS ESTUDIANTS

En els premis al Millor Esportista Català Universitari del curs 2006-07, que atorga
l’Esport Català Universitari (ECU) reberen distincions els següents estudiants de la UVic:
Montse Martínez, millor esportista en duatló i triatló; Emma Corominas, en hoquei patins;
Pilar Clapés, en raid d’aventura; i Jocasta Franquesa i Daniel Fornell, millors esportistes en
d’esquí femení i masculí, respectivament. 

La Setmana del Teatre de la UVic va incloure la 7a Mostra de Teatre Interuniversitari
entre les universitats de Vic, de Lleida, Rovira i Virgili, i de Girona. La Universitat de Vic hi va
presentar l’espectacle Futur Perfecte. La Setmana va incloure també tallers de maquillatge,
d’improvisació, i es va cloure amb la lectura dramatitzada d’una obra traduïda per estudiants de
la FCHTD.

Pel novembre el Servei d’Esports va organitzar la Fase Classificatòria del Campionat
de Catalunya Universitari d’Hoquei patins amb la participació de les universitats de Barcelona,
Girona, Vic, Politècnica, Ramon Llull, Pompeu Fabra.

Primera edició del Trofeu «Garrí» de Rugbi de la UVic amb participació de les univer-
sitats de Barcelona, Lleida, Girona, Vic i Ramon Llull

La Mostra d’Art es va dedicar aquest curs a la literatura. S’hi van presentar una vintena
de treballs, bàsicament contes i poemes.
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DOCÈNCIA

El curs 2006-2007 la Universitat de Vic ha continuat treballant per la seva adaptació
al nou Espai Europeu d’Educació Superior que implicarà canvis molt importants en l’àmbit aca-
dèmic.

S’ha començat la impartició d’un màster oficial de Comunicació i Gastronomia i s’ha
obtingut l’oficialització per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de sis
màsters, dos dels quals interuniversitaris: Comunicació digital interactiva, Interpretació de con-
ferències, Traducció especialitzada, Biologia de sistemes (la seva impartició es posposarà un
any), i Formació de professors de català per a adults, i Estudis de dones, gènere i ciutadania
(ambdós interuniversitaris amb la UB). Es treballa en cinc propostes més de màster per al pro-
per procés d’oficialització. 

Hem començat de treballar en el procés d’implantació de les noves titulacions de grau.
En aquest moment s’està elaborant un mapa de titulacions de la UVic que inclourà la conver-
sió de titulacions actuals, la implantació de noves titulacions i l’extinció d’altres, i obtenir un
plantejament general dels estudis de grau, màster i doctorat.

Segons el calendari previst, alguns nous títols de grau es podrien començar d’implantar
l’any 2008-09, de manera que els primers titulats podrien sortir el curs 2010-11.

S’ha potenciat la millora de l’organització acadèmica i de la docència, definit àrees
d’estudi i especialització, potenciant la interacció entre la docència i la recerca i creant una es-
tructura de professorat ajustada a les necessitats de futur.

També s’ha dut a terme la segona convocatòria d’acreditació del professorat doctor per
part de l’Agència Catalana de Qualitat (AQU). El nombre de resolucions favorables ha estat de
44 acreditats.

Per potenciar la mobilitat i la internacionalització s’ha creat l’Àrea de Relacions
Internacionals. S’ha continuat treballant per reforçar les beques i els ajuts de les administracions i
d’altres institucions privades per a alumnes, professors i personal d’administració i serveis.

Continuem impulsant les TIC com un valor afegit a la docència tradicional amb l’ús
generalitzat de videoconferències per a col·lectius d’estudiants d’entorns geogràfics llunyans, i
del campus virtual per a tota la comunitat.

Participem en el Pla Pilot del DURSI d’implantació del crèdit europeu amb quatre ti-
tulacions: Traducció i Interpretació (quart any); Educació Social (tercer any); Enginyeria
Electrònica Industrial (segon any); Enginyeria de Telecomunicació (segon any).

S’ha obtingut la resolució favorable de diversos projectes per part de l’AGAUR:
«Programa de formació sobre el model ECTS de la UVic»; «Publicació per la promoció de la mo-
bilitat dels estudiants»; «Establiment de competències genèriques»; «Adequació del pla d’estudis
i implementació competències genèriques a Fisioteràpia»; «Reformulació de plans docents a
l’EPS als requeriments del sistema ECTS»; «Reformulació de les Pràctiques per assolir compe-
tències genèriques a Magisteri».

S’han impartit cursos de formació del crèdit europeu i de noves metodologies tant per
al professorat com per al personal d’administració i serveis: «La planificació docent segons el
model del crèdit europeu»; «Ensenyament reflexiu i metodologies actives»; «Experiències me-
todològiques en assignatures cientificotècniques»; «Aprenentatge cooperatiu», etc.
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S’han continuat oferint, des dels centres vinculats, una gran varietat de cursos, gradu-
ats, postgraus i màsters propis i s’ha continuat amb la política de reorganització d’aquests cen-
tres d’acord amb les directrius del Patronat de la Fundació Universitària Balmes. 

En definitiva, treballem per donar resposta, a curt i mig termini, als grans reptes que
definiran el posicionament de la Universitat en el nou context universitari català i europeu.

CARLES TORRES

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

9Activitat institucional



CONVENIS SIGNATS DURANT EL CURS

01/07/2006 Universitat Politècnica de Catalunya. El treball a realitzar per part de la UVic és la
supervisió, seguiment i informes acreditatius de les implicacions ètiques en els experiments re-
latius al projecte PRESENCCIA (IP-27731-2005) de la Unió Europea.

03/07/2006 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris Recerca-AGAUR. Elaboració, gestió i con-
trol d’una convocatòria pública d’ajuts a l’estudi per als alumnes de la UVic que cursin estudis
universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle o només de segon cicle, durant el
curs acadèmic 2006-2007.

13/07/2006 Fundició Dúctil Benito Donació d’equipament urbà per al projecte d’inserció social
Jardí Miquel Martí i Pol de la Universitat de Vic.

15/07/2006 Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes. Regular la presta-
ció d’uns serveis que només podran ser utilitzats per Catalana amb la finalitat de donar servei
a l’hospital de la SantaCreu de Vic.

17/07/2006 Consell Comarcal de la Selva. Establir el marc de col·laboració entre la UVic, el
Consell Comarcal de la Selva i Patronat Empresarial Tossa Turisme (Ajuntament de Tossa de
Mar).

17/07/2006 Ajuntament de Tossa de Mar i altres. Establir el marc de col·laboració entre la UVic,
el Consell Comarcal de la Selva i Patronat Empresarial Tossa Turisme (Ajuntament de Tossa de
Mar).

19/07/2006 Dr. Llorenç Soldevila. Regular la col·laboració entre el Dr. Llorenç Soldevila i la
UVic en el Projecte Geografia Literària dels Països Catalans.

18/09/2006 Orquestra Simfònica del Vallès. Emmarcar i coordinar les activitats de la Fundació
l’Orquestra Simfònica del Vallès i de la Universitat de Vic en àrees de la formació, difusió i re-
cerca de la música, entre altres.

21/09/2006 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. La inclusió dels sumaris, res-
senyes i articles a text complet de les revistes editades per la UVic a través d’Eumo Editorial al
portal RACO.

29/09/2006 Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Elaboració de plans especials urba-
nístics i catàlegs de fitxes de masies i cases rurals ubicades en sòl no urbanitzable que siguin sus-
ceptibles de recuperació i preservació.

01/10/2006 Universitat de Girona. Regular la col·laboració entre la UdG i la UVic per tal de dur
a terme l’estudi «Aplicació de les tècniques d’anàlisi tèrmica a la millora de materials basats en
el silici per a la conversió fotovoltàica».
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06/10/2006 Banco Santander Central Hispano i altres. Establir el programa Atenea per possi-
bilitar l’adquisició, per part de la comunitat universitària, d’ordinadors portàtils.

16/10/2006 Departament d’Ensenyament-(Educació). Establir un programa de col·laboració es-
pecífic per potenciar i donar suport a la recerca duta a terme durant l’any 2006 a la UVic.

30/10/2006 University of Central Lancashire i altres. Les sis institucions cooperaran per des-
envolupar una sèrie d’intercanvis i de mobilitat acadèmica dissenyades per enriquir l’ambient
intel·lectual de cada institució i per facilitar l’intercanvi lliure d’idees, de projectes de
col·laboració, i de la investigació entre professors i estudiants.

16/11/2006 Departament d’Ensenyament-(Educació) Col·laboració per a la realització d’ac -
tuacions formatives i d’assessorament durant l’any 2006.

16/11/2006 Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona contracta la FUB perquè realitzi
un estudi i l’assessori en la definició de l’estratègia de l’àrea d’educació envers els petits muni-
cipis no metropolitans.

18/11/2006 Ribé Salat Consulting i Assessoria. Establir el marc organitzatiu del premi Ribé Salat
que, anualment, premiarà el millor projecte de recerca dels estudiants en l’àmbit de les ciències
empresarials i/o la comunicació.

23/11/2006 Associació de Museòlegs de Catalunya (amc). Col·laboració per impartir el curs
d’extensió universitària de la UVic «Noves iniciatives en comunicació del patrimoni de museus»
a les dependències del museu episcopal de Vic els dies 5,12,19 i 26 de maig i 2 i 9 de juny de 2007. 

28/11/2006 Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona -COIB. Autoritzar al COIB perquè els
equips tècnics i el personal designats per aquesta entitat accedeixin a les instal·lacions de la UVic
amb l’exclusiva finalitat de prendre imatges i sons destinats a l’elaboració d’un vídeo que té el
títol provisional «A PROP TEU 2006».

01/12/2006 Universitat Autònoma de Barcelona. La participació de la UAB en el projecte
«Desarrollo tecnològico del compostaje de los purines y estiércoles para la obtención de ferti-
lizantes de alta calidad» d’Agrotech Biotecnologia Aplicada, S.A. que està portant a terme la
UVic, en l’aspecte d’«Investigació sobre la viabilitat de mescles de compostatge».

15/12/2006 Institut Municipal d’Esports. Col·laborar per tal d’utilitzar de manera conjunta els
espais i equipaments del centre de medicina de l’esport (cme) de l’ime i els equipaments del la-
boratori per a la fisiologia de l’esforç i estudi del moviment de la UVic

15/12/2006 Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE). Establir el marc de col·la -
boració entre la UVic i el DIUE per tal de determinar els requisits d’un programa d’in centivació
de la intensificació de l’activitat investigadora per a l’any 2006 i el seu finançament per als anys
2006, 2007 i 2008 (programa 13).
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21/12/2006 Fundació Jacint Verdaguer. La col·laboració es concretarà en propostes de natura-
lesa diversa, com l’organització i execució conjunta d’activitats relacionades amb temes cultu-
rals i literaris d’interès comú i aquelles altres que siguin d’interès per ambdues parts i que esti-
guin incloses en les finalitats contemplades en el present acord. 

08/01/2007 COOCLEA, S.L. Regular les condicions de col·laboració entre la UVic per a dur a
terme el projecte SAOS.

09/01/2007 SIGNE, S.A. Regular l’accés i el tractament de les dades de caràcter personals, per
part de SIGNE S.A., del qual és responsable la UVic.

09/01/2007 Consell Comarcal de la Selva. Regular la participació d’ambdues parts en la realit-
zació del curs «Formació inicial en traducció i interpretació per a persones estrangeres»

15/01/2007 Biblioteca de Catalunya. Establir els termes de la col·laboració entre la Biblioteca
de Catalunya i la UVic per dur a terme el projecte Padicat.

30/01/2007 Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). Donar continuïtat a l’anterior conveni sig-
nat.

09/02/2007 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - La Caixa. Conveni de Col·laboració en-
tre la UVic i la Caixa per a la realització d’actuacions tendents a la promoció de la cultura em-
prenedora.

20/02/2007 Associació Catalana de Tècnics en Imatge per al Diagnòstic (ACTEDI). La UVic
autoritza a ACTEDI perquè pugui utilitzar el logotip de la UVic en la difusió i promoció de la
IV Jornada Catalana de Tècnics Superiors en lmatge per al Diagnòstic.

23/02/2007 Club Bàsquet Vic, S.L. Col·laborar en activitats de docència i recerca que siguin
d’interès per ambdues parts.

26/02/2007 Leeds Metropolitan University. Conveni de col·laboració entre la UVic i la univer-
sitat de Leeds pel projecte de recerca «Caminant cap el benestar i la productivitat en les comu-
nitats universitàries»

28/02/2007 Associació Vida Sana. Concretar la col·laboració entre la UVic i l’Associació Vida
Sana en l’organització del curs «Transformació de matèries primeres biològiques»

09/03/2007 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Establir el marc
de col·laboració entre la UVic i la Cambra pels seus interessos comuns en el camp de la forma-
ció, la transferència del coneixement, la investigació i la promoció d’activitats en l’àmbit terri-
torial de la comarca d’Osona, i la voluntat de contribuir a la millora de les relacions del món em-
presarial amb l’entorn.
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29/03/2007 Informàtica Feu, S.L. Regular les relacions bàsiques entre ambdues parts per la re-
alització conjunta del taller «L’ús maliciós d’internet contra les empreses»

18/04/2007 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-AQU. Participació
de la UVic en el Programa DOCENTIA, Programa de Suport a l’Avaluació de l’Activitat Docent
del Professorat.

18/04/2007 Intermón Oxfam. Coordinar les pràctiques d’educació i altres activitats formatives
de la FE a Centroamèrica, específicament a Guatemala, amb la participació d’estudiants i do-
cents de la FE i personal d’Intermón Oxfam Guatemala.

03/05/2007 Centre Teconològic de Gestió Integral de Residus Orgànics (GIRO). Desenvolupar
iniciatives de col·laboració en matèria de docència, recerca i difusió de la ciència en temes
d’interès comú.

07/05/2007 Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya- CESCA i altres. La UVic ce-
deix, en règim de no exclusivitat, al CBUC i al CESCA, per a tot el món i durant el període de
vigència del present Acord, amb caràcter gratuït i amb fins esclusius d’investigació i docència,
els drets de transformació, reproducció i comunicació pública, de les tesis doctorals.

08/05/2007 Consell Comarcal de la Selva. Regular la participació d’ambdues parts en la realit-
zació del curs «Iniciació a la interpretació per als serveis públics».

15/05/2007 Televisió de Catalunya, S.A. Donar continuïtat i estabilitat a les col·laboracions que
ja hi ha entre la UVic i TVC i establir-ne de noves.

21/05/2007 Ajuntament de Vic. Col·laborar per potenciar el caràcter de Vic com a ciutat uni-
versitària, subsumir els convenis signats anteriorment amb l’IMPEVIC i l’IME per tal que els
projectes endegats continuïn i treballar conjuntament per aconseguir un millor finançament
per les ciutats universitàries i per la UVic, entre altres.

23/05/2007 Consorci Hospitalari de Vic i altres. Regular la participació del Grup de Recerca en
Tecnologia dels Aliments del departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals
de la UVic en un projecte de recerca de l’Hospital General de Vic..

29/05/2007 Patronat d’Estudis Osonencs. Establir les bases de col·laboració entre la UVic i el
Patronat d’Estudis Osonencs.

01/06/2007 Consell Comarcal d’Osona. Regular la participació d’ambdues parts en la realitza-
ció del curs «Iniciació a la interpretació per als serveis públics».

01/06/2007 Fundació Parc Científic de Barcelona. Desenvolupar iniciatives de col·laboració en
matèria de docència, recerca i difusió de la ciència en temes d’interès comú.
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06/06/2007 Associació per a l’Expressió i la Comunicació. Regular les relacions bàsiques entre
ambdues institucions per impartir el Màster en Artteràpia.

12/06/2007 Diputació de Barcelona. La itinerància de l’exposició Traductores a les biblioteques
que formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona

15/06/2007 Automatic Company, S.L. Col·laborar en els àmbits següents: pràctiques dels estu-
diants, projectes de final de carrera, beques, premis a projectes, subcontractació de projectes,
assessorament i col·laboració en R+D+I i formació contínua.

18/06/2007 Prixana Solutions S.A. Establir el marc de col·laboració entre la UVic i Prixana a
partir d’unes propostes d’accions que recull el conveni.

21/06/2007 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris Recerca-AGAUR. Elaborar, gestionar i con-
trolar una convocatòria pública d’ajuts a l’estudi per als alumnes de la UVic que cursin estudis
universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle o només de segon cicle, durant el
curs 2007-2008.

22/06/2007 Fachhochschul-Studiengange der Wiener Wirtschaft. Establir el marc de col·la -
boració entre la UVic i l’IR-HUVH en matèria de docència, recerca i difusió de la ciència en
temes d’interès comú.

25/06/2007 Fundació Hospital Sant Jaume Manlleu. Proporcionar als estudiants de la UVic la
pràctica necessària per a la seva formació com a professionals, alhora que permet posar en con-
tacte el centre que acull als estudiants amb les dimensions de formació i recerca pròpies del cen-
tre universitari.

27/06/2007 Radio i Televisió de Mallorca S.A.U. Regular la col·laboració entre ambdues enti-
tats a través dels centres i titulacions relacionades amb la comunicació, la traducció i la docu-
mentació.

27/06/2007 Associació Social de Jubilats i Pensionistes de Vic i Comarca (Casal Mossèn
Guiteras). Establir les bases per a la col·laboració entre les dues entitats.

29/06/2007 Fundació Blanquerna. Fomentar i afavorir l’organització i subvenció de cursos, se-
minaris, publicacions i altres activitats afins a la realització d’activitats de naturalesa cultural,
científica i tècnica.

29/06/2007 Fundació Blanquerna Regular la realització conjunta del «Curs Collaborative
Translation Training».

29/06/2007 Help Concept, S.L. Definir els termes de col·laboració entre les dues entitats esta-
blint els procediments que garanteixin l’eficàcia i l’eficiència de les accions a realitzar per arri-
bar als objectius proposats.
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RELACIONS INSTITUCIONALS

Un dels càrrecs de nova creació després de la presa de possessió de la rectora Assumpta
Fargas el juny de 2006, va ser el de delegat/da de la rectora per a les Relacions Institucionals,
donant així compliment a un dels objectius del Pla Estratègic de la UVic. La responsabilitat més
rellevant d’aquest nou càrrec és la de vetllar perquè la UVic, a l’igual que la resta d’universitats,
compleixi amb aquesta “tercera missió” que se li reconeix a la institució universitària
d’interaccionar amb la societat i el territori. Una universitat com la de Vic, allunyada de les grans
àrees metropolitanes, creada a instàncies municipals i sostinguda en gran part per l’Ajuntament
de la ciutat on està ubicada, li correspon potser més que a quasevol altra procurar incidir en la
solució dels problemes del seu entorn i interaccionar amb el món productiu per tal de fer avan-
çar socialment i econòmicament el territori. La UVic ha d’esdevenir un element cohesionador
i exercir un paper de lideratge en totes les qüestions científiques i universitàries que sorgeixin
o es plantegin en aquest territori

El paper, doncs, del delegat/da per a les Relacions Institucionals és impulsar aquestes
relacions procurant donar la resposta adequada als requeriments socials que arribin a la UVic o
promovent noves relacions que resultin profitoses per a la UVic i el seu entorn social. Així ma-
teix, i en un ordre ben diferent de coses, també s’ha encomanat a la delegació per a la rectora
per a les Relacions Institucionals la responsabilitat sobre alguns temes interns però, també, de
caràcter institucional, és a dir, transversals i no vinculats directament al món acadèmic.

És així que els àmbits d’actuació als quals s’han adreçat prioritàriament les actuacions
de la delegada de la rectora per a les Relacions Institucionals han estat els següents: 

1. RELACIONS UNIVERSITAT-TERRITORI-SOCIETAT

1.1. Relacions Universitat-Empresa

S’ha impulsat un conveni marc amb la Cambra de Comerç, Industria i Navegació de
Barcelona en el qual s’estableix el marc general de col·laboració en temes de formació i trans-
ferència de coneixement. La signatura del conveni va fer-se el 9 de març en un acte que va comp-
tar amb la presència de l’Hble. Conseller d’Innovació Universitats i Empresa, Sr. Josep Huguet,
i el president de la Cambra de Barcelona, Sr. Miquel Valls. La Sra. Vilalta va ser l’encarregada de
fer el discurs en nom de les dues entitats amb el títol “Noves oportunitats per a les relacions
Universitat-Empresa”.

Arran de la signatura del conveni, va posar-se en funcionament la comisió UVic-Cambra
de Comerç (delegació d’Osona) que té com a objetiu donar contingut al conveni signat mitjan-
çant la concreció d’activitats conjuntes.

Més enllà del conveni amb la Cambra, s’han mantingut relacions directament amb em-
preses, amb algunes de les quals s‘han establert diverses formes de col·laboració. Un dels pro-
grames endegats ha estat el d’ajuts per als programes de màster de la UVic. En el moment de
 finalitzar el curs, ja eren quatre les empreses que s’havien adherit a aquest programa amb apor-
tacions econòmiques per a beques a estudiants d’aquest nivell: La Farga, Agrotech, Aigües Vic
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i Excover. Estaven pendents de respondre cinc empreses més. Per la seva banda, l’empresa Casa
Terradellas s’ha compromès a participar en el programa d’inversions de la UVic per a la dotació
de material per als laboratoris de Biotecnologia.

1.2. Relacions amb administracions públiques i el món polític i social

Donant compliment al Pla Estratègic, s’ha impulsat un conveni marc amb l’Ajuntament
de Vic per regular les relacions de la UVic amb aquesta institució, tant amb les seves regidories
com amb els organismes autònoms municipals que en depenen. La signatura va fer-se el mes de
juny de 2007. Val a dir que al llarg de l’any s’han mantingut i reforçat les relacions amb aquests
organismes autònoms, l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), l’Institut Municipal
d’Esports (IME) i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPE-Vic). Amb aquest últim
es va signar un conveni marc i quatre protocols per a regular diverses actuacions conjuntes
(Setmana Digital, Setmana gastronòmica, curs de Guies Turístics, estudi sobre l’impacte de les
activitats firals de Vic, ...)

També s’han mantingut i reforçat les relacions amb diverses entitats mitjançant la nego-
ciació de convenis marc o d’específics (alguns resten pendents de signatura). En citem les més re-
llevants: Consell Comarcal d’Osona, TV3, Fundació Politècnica de Catalunya, Universitat
d’Andorra, Departament d’Educació, Dept. d’Innovació Universitats i Empresa (Turisme), De-
partament de Cultura, Patronat d’Estudis Osonencs, Institut del Teatre de Barcelona, Club Ten-
nis Vic, Club Natació Vic. Amb altres entitats s’han revistat els convenis existents per a adequar-
los als nous temps o a les noves necessitats o, simplement, per a desenvolupar-los. Són, per exem-
ple, els signats amb la Diputació de Barcelona, la Caixa de Manlleu, La Caixa, o el Club Patí Vic.

Amb el DIUE i com a membre de la comissió de seguiment del Contracte-Programa,
la delegada de la rectora ha estat l’encarregada de treballar amb el tècnic del Departament en
la redacció dels esborranys de text del nou document del Contracte-Programa que s’ha de sig-
nar el present curs 2007-08.

Durant aquest curs s’han celebrat dues reunions amb els diputats comarcals. Se’ls va
lliurar el document “Reconeixement del model UVic”, impulsat des de la delegació de la rec-
tora per a les Relacions Institucionals, amb el propòsit de posar per escrit les aspiracions que,
en l’ordre jurídic, voldria la UVic en el nou marc regulador del sistema universitari català. 

La delegada de la rectora per a les Relacions Institucionals ha format part, en repre-
sentació de la UVic, de la comissió permanent de la Xarxa Vives d’Universitats i ha ostentat la
presidència de la comissió de publicacions d’aquesta Xarxa. Com a membre de la comissió per-
manent ha participat de manera activa en el Pla Estratègic de la Xarxa Vives per als pròxims
anys, i com a presidenta de la comissió de publicacions, ha dut a terme diverses gestions i ne-
gociacions, moltes d’elles centrades en la participació de la Xarxa a la Fira de Frankfurt 2007.
Són de destacar les dutes a terme davant l’Institut Ramon Llull i el Dept. d’Innovació,
Universitats i Empresa i, en un altre ordre, amb l’Institut Cambó per a l’edició conjunta de la
col·lecció Bernat Metge. 

La delegada també ha estat la representant de la UVic en tres de les comissions del
Consell Interuniversitari de Catalunya, les comissions permanents de Política Universitària i de
Política Lingüística i la comissió no permanent Dones i Ciència. 
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2. ACTUACIONS INTERNES 

2.1. Comissió de Política Lingüística

A començament de curs va endegar-se aquesta comissió formada per les següents per-
sones: Sra. Teresa Puntí, professora del Departament de Filologia de la Facultat d’Educació, Sr.
Eusebi Coromina, professor de la facultat de Ciències Humanes, Tradució i Documentació i
col·laborador d’Eumo Editorial, Sr. Joan Masnou, delegat de la rectora per a la formació conti-
nuada i comunitat universitària, Sr. Oriol Portell, responsable de l’Aula d’Autoaprenentatge i
Sra. Núria Padrós que actuava de secretària. La delegada per a les Relacions Institucionals os-
tentava la presidència. L’actuació més important dut a terme ha estat l’elaboració de la primera
part del document “Usos Lingüístics de la UVIc”, centrat en la reglamentació de l’ús de la llen-
gua pròpia, el català. El document ja ha estat aprovat pel Consell de Direcció de la UVic des-
prés de sotmetre’l a dictamen jurídic.

2.2. Comissió per a la Igualtat entre Dones i Homes

S’ha estat reballant en la redacció del Pla d’Igualtat de la UVic per tal de donar com-
pliment als nous requeriments que, sobre aquesta qüestió, es recullen en la Llei d’Igualtat en-
tre Dones i Homes de l’Estat espanyol i la Llei 4/2007 de reforma de la LOU. Han estat mem-
bres de la comissió la Sra. Esther Fatsini per part del Comitè d’Empresa, la Sra. Eva Espasa per
part del centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID), la Sra. Fina Domènech, cap de
Recursos Humans i la Sra. Núria Padrós que actuava de secretària. Els treballs es preveu que es-
tigiuin acabats a finals del 2007. 

2.3. Comissió de Sostenibilitat

Durant aquest curs, a instàncies de la delegada per a les Relacions Institucionals, s’ha
aprovat la creació d’aquesta comissió, de les seves tasques al sí de la UVic, de la seva composi-
ció i del seu funcionament. Està formada per la delegada, que la presideix, per dos coordina-
dors, un de l’àrea acadèmica, el Sr.Sebastià Riera, i un de l’àrea d’infraestructures i manteni-
ment, el Sr. Toni Surinyach, i per representants dels estudiants, dels centres i de diferents serveis.
Han estat diverses les actuacions dutes a terme aquest curs, essent les més destacables, la cam-
panya per al bon ús del paper, la creació d’un logo per a la difusió de les activitats de la comis-
sió i una auditoria energètica de dos dels eficicis de la UVic.

2.4. Actes de celebració del desè aniversari de la UVic i d ’homenatge al Sr.Ricard Torrents

La delegada per a les Relacions Institucionals ha presidit les comissions encarregades
de l’organització d’aquests actes i de la recerca de recursos externs per al seu finançament. Són
de destacar, per la seva complexitat organitzativa, l’acte acadèmic central, celebrat l’1 de juny,
la taula rodona “El futur de la universitat”, previst de realitzar el mes d’octubre de 2007 i l’acte
celebrat a la plaça Major de Vic, patrocinat i finançat per l’Ajuntament de Vic, amb l’actuació
del grup Els Comediants.
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Les entitats col·laboradores en aquests actes van ser: L’Ajuntament de Vic, la Caixa de
Manlleu, la Caixa de Sabadell, la Caixa de Manresa, Aigües Vic. Els recursos que han aportat
han superat els 140.000 euros. 

2.5. Relacions amb les societats vinculades, Eumo Editorial i Eumogràfic

Per tal de regular i infortir les relacions entre la UVic i Eumo Editorial, es va constituir
una comissió per redactar un document que recollís el marc general d’actuacions que l’una i
l’altra es comprometen a mantenir envers les respectives comunitats. El document preveu una
millor interacció entre l’editorial i la universitat amb una implicació més directa de la comuni-
tat universitària en el projecte editorial. El document elaborat servirà de referència per a regu-
lar, així mateix, les relacions amb l’altra empresa vinculada: Eumogràfic. 

3. ALTRES ACTUACIONS 

Des de la delegació per a les Relacions Institucionals s’ha impulsat la creació de dues
noves unitats depenents de Rectorat: l’Oficina de Gestió Cultural i l’Oficina d ’Innovació i Suport a
l’Empresa, amb la finalitat de potenciar i regular les relacions amb el món cultural i l’empresarial.
La responsable de la primera és la Sra. Montse Simón, i la de la segona, la Sra. Pilar López. En
aquest mateix sentit, s’ha treballat amb l’àrea d’administració de gerència per explicitar i orde-
nar convenientment les partides pressupostàries vinculades a aquestes noves unitats per tal de
facilitar-ne la gestió.

Durant l’any, i en tant que secretària de la FUB i dels Consells d’Administració d’Eumo
Editorial i Eumogràfic, la delegada per a les Relacions Institucionals s’ha responsabilitzat de
dur a terme les gestions davant el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i
Entitats Jurídiques per a les divereses baixes i altes de patrons de la FUB i davant el Registre de
Societats Mercantils per a la gestió de les altes i baixes de consellers d’Eumo Editorial i
Eumogràfic. També ha estat la responsable d’elaborar l’esborrany de redacció de les Normes
d’Organització i Funcionament del Consell Assessor de la FUB.

Finalment, ha intervingut, amb diferents nivells de responsabilitat, en altres projectes
que encara no s’han materialitzat: el projecte Llars d’Infants UVic-Ajuntament de Vic (aspec-
tes jurídics i de relació institucional), el projecte Facultat de Salut i del Benestar (relacions ex-
ternes i aspectes jurídics) i el projecte de creació del Centre d’Innovació Educativa i Formació
de la UVic (relacions externes)

Així mateix, s’han establert contactes per a futures col·laboracions amb la Direcció
Gral. de Mitjans Audiovisuals (Dept. de Cultura), amb la Secretaria de la Societat de la Infor -
mació (Dept. de Governació), amb la Diputació de Barcelona i amb l’Ajuntament de Manlleu.

MONTSERRAT VILALTA FERRER

Octubre de 2007
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 

De l’11 al 19 de novembre de 2006 

Conferències

L’alimentació en el segle XXI: aliments funcionals i aliments transgènics, a càrrec del Dr. Daniel
Ramon Vidal, catedràtic de Biotecnologia de la Universitat de València i professor d’investigació
del IATA-CSIC de València).

Afinitats entre fongs comestibles i verinosos, a càrrec del Dr. Enric Gràcia del departament
de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona.

Dones matemàtiques, a càrrec de Montse Vilalta del Centre d’Estudis Interdisciplinaris
de la Dona-CEID, de la UVic.

El goig intelectual. Teoria i pràctica per a capturar la inteligibil·litat i la bellesa, a càrrec de
Jorge Wagensberg, doctor en física i director de Cosmocaixa de Barcelona.

Exposicions

Reconeixement de bolets, coordinada per la Dra. Carme Casas (EPS-UVic) amb la
col·laboració de Manuel Tabares, Societat Catalana de Micologia-IEC i del Grup de Naturalistes
d’Osona-ICHN.

El son, consells del dormir per a la gent gran, audiovisual divulgatiu per treballar la prevenció
i el mateniment de la salut en la gent gran; per millorar i adaptar-se als canvis durant la vellesa.
Coordinat per Anna Rovira (EUCS - UVic) del Grup de Recerca Envelliment i Qualitat de Vida.

10 anys de la Setmana de la Ciència. Exposició dels pòsters realitzats durant les deu
edicions de la Setmana de la Ciència a la UVic.

Sessió Científica

Sessió Científica de la Societat Catalana de Química: Aromes en els aliments: Bases mole-
culars, tècniques culinàries, caracterització química i sensorial de les aromes. Amb la participació del
Dr. Àngel Messeguer, president de la SCQ. Coordinadora: Consol Blanch (EPS-UVic).

Ponències presentades

Mai llard, Maillard?, a càrrec de Claudi Mans, catedràtic d’Enginyeria Química de la
Universitat de Barcelona.

Els secrets d ’un bon rostit, a càrrec de Nando Jubany, cuiner, restaurador i impulsor de I+D
Gastronomia, Manlleu.

Reptes actuals en la indústria de les aromes per alimentació, a càrrec de Lluís Armengol, quí-
mic. Givaudan Ibérica.

Tast de les olors d ’una selecció d ’extractes i de plantes aromàtiques, a càrrec de Mercé Molist,
Marta Otero, Conxi Oliveras i Consol Blanch.
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Tallers
La Bioinformàtica com a eina per explicar l ’origen de la vida, coordinat per Jordi Viver i

Montse Capellas, (EPS-UVic).
Reconeixement de Bolets, coordinat per Carme Casas (EPS-UVic).
Taller de mapes digitals i GPS, coordinat per Albert Baucells (EPS-UVic).
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PRESENTACIÓ DELS CENTRES

FACULTAT D’EDUCACIÓ

En línies generals, podem considerar el curs 2006-2007 com de transició, situat entre
una etapa marcada pels Plans d’Estudi actuals i una altra en la qual s’hauran d’implantar, no so-
lament els nous plans dels estudis actuals, sinó els nous plans d’estudis nous. Ha estat un curs
condicionat per la incertesa de la publicació de les directrius per a l’elaboració d’aquests nous
plans, tant per part del Ministeri d’Educació i Ciencia com per part del Departament d’In -
dústria, Universitat i Empresa. Unes directrius que en el moment de tancar aquesta Memòria
encara no s’han publicat oficialment. Durant aquest curs, doncs, hem iniciat el procés d’ade -
quació dels estudis actuals a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, però, en realitat, hem
pogut avançar molt poc deguda la indefinició de l’Administració.

Pel que fa a l’activitat acadèmica relacionada amb els diferents ensenyaments que
s’imparteixen a la Facultat, voldríem destacar l’ampliació de les assignatures que s’han impartit
seguint la modalitat de crèdit europeu en els diferents estudis (les cinc especialitats de la
Diplomatura de Mestre, la Diplomatura d’Educació Social, i les llicenciatures de CAFE i
Psicopedagoogia). Dins aquest mateix apartat convé destacar també les pràctiques dels estu-
diants en diversos centres educatius, esportius i de salut de dins i fora del nostre país (Anglaterra,
Itàlia, Centreamèrica i Marroc), seguint un model molt ben valorat per tots els agents impli-
cats. Per acabar, cal fer esment encara d’un conjunt molt gran i variat d’activitats, com ara con-
ferències per part d’especialistes i professionals, sortides, tallers, etc., organitzades pel profes-
sorat amb l’objectiu de completar la formació dels seus alumnes.

Pel que fa a l’activitat acadèmica que es projecta més enllà dels alumnes dels diversos
ensenyaments de la facultat i que es duu a terme dins i fora del recinte universitari s’han dut a
terme, com en cursos anteriors, molts actes que, si bé tenen formats diferents, tots han supo-
sat una forta dedicació en temps i esforç als seus organitzadors, als quals cal agrair que no es
conformin amb l’activitat docent ordinària. Entre d’altres, convé destacar els següents: La
Jornada “Converses pedagògiques: Cultura i Educació”, les III Jornades d’Educació Infantil,
per a ensenyants d’escola bressol i parvulari, les IV Jornades “L’ensenyament de l’anglès a in-
fantil i primària”, el Taller “Parlar en públic: Aprendre habilitats comunicatives”, les IV Jornades
d’Activitat Física: “Lleure, gestió esportiva i responsabilitat social”, La II Jornada
Interuniversitària d’Estudiants d’Educació Especial, la Jornada Art i Infància: “Art i Maternitat”,
les IV Jornades Universitàries: “La investigació com a procés de formació”, i les Jornades “La
llengua que hem d’ensenyar i aprendre”. 

Pel que fa a la recerca, cal destacar la segona edició del Programa Interuniversitari de
Doctorat sobre “Educació Inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del Cicle Vital”. Es tracta
d’un Doctorat Interuniversitari, programat a rel del conveni de col·laboració signat pels rectors
de les universitats de Vic, de Girona, Lleida i de les Illes Balears, en el qual participen grups de
recerca d’aquestes quatre universitats. Aquest doctorat ha substituït el que s’estava fent sobre
“Comprensivitat i educació”, en el si del qual s’han defensat quatre nous treballs de recerca. A
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més de l’activitat dels grups de recerca existents cal destacar l’obtenció de diversos ajuts per a
estades de recerca del professorat i d’ajuts en projectes de recerca competitius. 

Finalment, volem destacar encara la presència i la participació de la facultat en diver-
sos organismes i instàncies, tant a nivell local i comarcal com nacional i estatal. Convé destacar
en aquest sentit les reunions de la Conferència de Degans de les Facultats d’Educació de tot
l’Estat, i les reunions amb els degans i deganes de les facultats d’educació de les universitats de
Catalunya.

PERE PUJOLÀS i MASET

Degà
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

Em plau presentar la memòria de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut (EUCS),
en què s’apleguen les activitats realitzades el curs 2006-07. 

Dintre de la continuïtat i la consolidació dels quatre ensenyaments que impartim, cal
destacar l’increment de matrícula al primer curs d’Infermeria, que ens va obligar a crear una lí-
nia més la primera quinzena de setembre.

Aquest curs ha estat marcat per canvis en la direcció del Departament de Teràpia
Ocupacional, en els encàrrecs de Mobilitat, Innovació Docent i Crèdit Europeu, així com en la
Secretaria del centre i en la dedicació i incorporació de nou professorat. Canvis que s’han pro-
duït sense interferir en el dia a dia de la vida acadèmica.

Cal mencionar també la recepció de dos ajuts de Caixa Manlleu a la Mobilitat per a es-
tudiants en estades de pràctiques a Nicaragua; la normalització de confeccionar i avaluar ob-
jectius i adoptar línies temàtiques de recerca a tots els departaments; la planificació docent en
la majoria d’assignatures; la realització de cursos i jornades de contraprestació de pràctiques; la
formació continuada o la universitat d’estiu; la posada en marxa del primer Postgrau Oficial de
la UVic (FEC-EUCS); l’acabament de la primera fase del mediador cultural virtual (MELISA) en-
tre els departaments de Salut Comunitària/Salut Mental, Organització Industrial i l’ABS de Salt;
la millora dels resultats dels grups de recerca; l’equipament dels laboratoris de Fisioteràpia; la
celebració de les diades o matinals d’Alimentació, Infermeria, Teràpia Ocupacional i
Fisioteràpia; la participació en la Festa de la Cooperació; la inauguració del Jardí Miquel Martí
i Pol; l’organització de dos actes amb motiu del 10è aniversari de la UVic; etc.

Aquesta és la meva darrera presentació de la memòria com a directora, ja que he arri-
bat al final del meu mandat. Aquests quatre anys han estat una experiència d’aprenentatge ex-
cel·lent, en el sentit més ampli de la paraula. Agraeixo la confiança del Patronat, dels dos equips
rectorals amb qui he treballat, dels/les companys/es dels consells de direcció (UVic i EUCS), del
professorat, de l’alumnat, del personal administratiu i de serveis, dels centres col·laboradors, de
les empreses, de les institucions i de tothom amb qui he tingut el plaer de treballar.

La direcció de l’EUCS recaurà, a partir d’aquest curs, en la persona de la meva ante-
cessora, la professora Anna Bonafont, experta en la gestió com cap altra. Li desitjo molt encert
–que tindrà sens dubte– en la nova i atractiva etapa que ara comença. Estic convençuda que la
seva dilatada i bona trajectòria acadèmica i de gestió, amb la col·laboració de tothom, servirà
per assolir tant el disseny com la implantació dels nous plans d’estudis de les titulacions en el
marc EEES, així com l’ambiciós projecte de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar que
ha concebut.

MONTSERRAT VALL MAYANS

Directora 
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

El curs 2006-2007 de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) s’ha caracteritzat
pel desplegament dels objectius i les tasques previstes per l’actual equip de deganat, que es pre-
senten com un aprofundiment de les polítiques desenvolupades per l’equip anterior: immersió
en l’Espai Europeu d’Educació Superior, foment de la recerca i de la transferència del coneixe-
ment, increment de l’oferta de formació continuada i consolidació internacional.

En aquest sentit cal destacar, en l’àmbit de la docència, l’extensió de la metodologia
del crèdit europeu al segon curs de la Diplomatura en Ciències Empresarials i al primer curs
d’Administració i Direcció d’Empreses; l’edició del primer màster oficial de la Universitat de
Vic en Comunicació i Gastronomia, organitzat conjuntament amb l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut; l’aprovació del Màster en Comunicació Digital Interactiva i la tramitació
del Màster en Comunicació del Patrimoni Cultural; i la millora de la qualitat docent derivada
de l’acreditació de quatre doctors.

Pel que fa a la recerca i la transferència del coneixement, destaquen la incorporació de
dos nous grups de recerca (Emprèn i Investigació Comptable i Financera) que s’afegeixen als sis
existents; la lectura de tres tesis doctorals i la incorporació al col·lectiu de professors de dos
nous doctors. Al seu torn, han excel·lit els grups de recerca Distribució de la Població, Activitat
i Renda (DPAR) i Interaccions Digitals (GRID). En l’àmbit de la recerca aplicada i de la trans-
ferència del coneixement destaquen la implicació de la FEC amb el territori i el teixit empre-
sarial a través de diversos projectes encarregats per institucions i empreses d’arreu de Catalunya
com ImpeVic, Consell Comarcal d’Osona, Caixa Manlleu, Cambra de Comerç de Barcelona,
Ajuntament de Tossa de Mar, Federació de Municipis de Catalunya i Eina, entre altres.

Aquesta vocació de servei també s’ha concretat a través d’iniciatives com l’e-week,
Setmana Digital de Vic, les Trobades Empresarials, la Fira Universitat-Empresa, l’Anuari
Socioeconòmic de la Comarca d’Osona, els Plans Especials Urbanístics i tota l’oferta de for-
mació continuada, que es resumeix en sis accions formatives: un màster, tres cursos d’extensió
universitària i dos cursos de formació a mida.

Finalment, en l’àmbit de les relacions internacionals s’ha aprofundit en l’expansió cap
a Amèrica, la Xina i Europa a través dels 40 convenis signats amb universitats estrangeres, la
participació en 5 xarxes internacionals (DEMI, IBSEN, EUA/Canadà, YBYPORA, ICOD), els
projectes “IP Lobbying”, Xina, Xarxa ICOD; a través de la mobilitat de gairebé un centenar de
professors i estudiants; i de l’oferta de noves assignatures de continguts en empresa i comuni-
cació impartides en llengua anglesa.

En l’apartat de les novetats destaca l’inici del procés de reorganització interna a través
de la creació de la figura del vicedegà, la previsió del mapa de les noves titulacions de la FEC en
el marc del nou Espai Europeu d’Educació Superior i la preparació dels actes de commemora-
ció del vintè aniversari de la FEC que es celebraran al llarg del proper curs 2007-2008. Per molts
anys.

SANTI PONCE VIVET

Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 

El curs 2006-07 s’ha iniciat amb la renovació del Consell de Direcció de l’Escola Poli -
tècnica Superior. Aquesta renovació s’ha produït a conseqüència del nomenament de l’anterior
director com a vicerector d’Ordenació Acadèmica, i ha estat aprofitada per equilibrar la parti-
cipació dels departaments actuals en l’estructura de càrrecs de la direcció. 

Els aspectes més destacats pel que fa a l’activitat docent han estat la culminació del
desplegament de la llicenciatura de Biotecnologia, amb la graduació de la primera promoció, i
el desplegament a segon curs dels títols propis de grau d’Enginyeria d’Electrònica Industrial i
d’Enginyeria de Telecomunicacions, en el marc de la participació en el pla pilot d’adaptació a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) impulsats per la Generalitat de Catalunya i l’AQU. 

En l’apartat d’innovació docent s’han definit les competències específiques de cadas-
cuna de les titulacions i s’ha celebrat, amb molta participació del professorat, un Curs d ’estratègies
metodològiques en la docència dedicat a presentar experiències d’aplicació d’aprenentatge cooperatiu
i d’aprenentatge basat en problemes en assignatures cientificotècniques. 

Continuant amb la preparació per a la integració en l’EEES, s’ha elaborat una proposta
inicial del mapa de titulacions de l’EPS. Aquest document inicial agrupa el conjunt de les titula-
cions proposades en una àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, una àrea de
Biociències, i una tercera àrea de Gestió que és transversal a les anteriors. El document especi-
fica l’orientació del conjunt de l’oferta de titulacions de l’EPS a l’espera de que es concreti el
marc legal a l’Estat espanyol i de que es clarifiqui la qüestió de les atribucions professionals. Pel
que fa als postgraus, durant aquest curs s’ha produït el reconeixement del Màster Oficial de
Biologia de Sistemes i del doctorat associat al màster, i s’han elaborat les propostes del Màster en
Tecnologies Aplicades de la Informació i del Màster en Gestió de la Seguretat Alimentària.

En l’apartat de mobilitat, durant aquest curs hem rebut la visita de 6 professors estra-
ngers, 5 professors de l’EPS han visitat o fet estada als centres estrangers i s’han atès totes les
peticions de mobilitat dels estudiants de l’EPS. Cal destacar, també, que en el marc del pro-
grama Sócrates-Erasmus aquest curs s’ha signat conveni amb la University of Applied Sciences
de Hammelinna, Finlàndia, i amb la Universitat de Aahrus, Dinamarca. 

Pel que fa a la Formació Continuada, al costat de la programació dels cursos específics:
Transformació de matèries primeres i Protecció de les empreses contra l’ús maliciós d ’internet, s’ha posat
en marxa l’Aula Accés Directe, que integra al conjunt de l’oferta de Formació Continuada assig-
natures en format semipresencial de les titulacions de Ciències Ambientals i d’Organització
Industrial.Així mateix, des de l’Escola Politècnica Superior s’han continuat organitzant jorna-
des, seminaris i conferències, de les que m’agradaria destacar la participació en la Setmana de la
Ciència 2006, les jornades de reflexió i debat És la cultura del no l’origen del conflicte ambiental i ter-
ritorial que és viu avui a Catalunya?, i la participació en la Setmana Digital a Vic (e-week). 

Pel que fa a la recerca, aquest curs ha augmentat la productivitat en publicacions i par-
ticipacions en projectes i congressos. En l’apartat de projectes destaquen les aportacions del
grup de Processament del Senyal, que ha obtingut finançament pel projecte MEC Separación li-
neal y no lineal de señales. Teoría y aplicaciones en neurociencias y procesado de voz, i del grup de
Bioinformàtica i Estadística Mèdica, que ha aconseguit finançament per les seves línies de re-
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cerca en el marc del projecte europeu Prediction of bladder cancer disease course using risk scores that
combine molecular and clinical risk factors. Es completa la panoràmica de l’evolució en recerca de
l’EPS amb les xifres del nombre de professors acreditats i el nombre de professors amb dedicació
a la recerca. Aquest curs s’ha passat de 7 a 14 professors acreditats, que representen el 21.3% del
professorat de l’EPS, i el nombre de professors amb dedicació a la recerca s’ha incrementat de
4 a 9. 

La transferència de coneixement s’ha canalitzat principalment a través dels convenis
del SART Medi Ambient, però han contribuït significativament, també, els convenis amb em-
preses de l’àrea d’Alimentació. La facturació global de la Politècnica per aquest conjunt
d’activitats durant el curs 2006-07 ha superat els tres-cents mil euros.

MIQUEL CABALLERIA i SURIÑACH

Director de l’Escola Politècnica Superior
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FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Continuant amb la progressiva integració dels estudis universitaris a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, aquest curs la Facultat ha obtingut l’aprovació de la Generalitat del Màster
Oficial en Traducció Especialitzada i del Màster Oficial en Interpretació de Conferències. A
més, ha  participat en el disseny d’un Programa de Màster en Pedagogia de la Traducció amb la
intenció d’oferir-lo conjuntament amb la Universitat Ramon Llull, que es presentarà propera-
ment per a la seva aprovació com a màster oficial. Aquestes propostes han de permetre que la
Facultat pugui encarar amb èxit la concreció del mapa de titulacions oficials de l’EEES. 

Aquest curs la implantació del Títol Propi de Grau en Traducció del Pla Pilot del
DURSI i l’AQU s’ha estès a tercer curs i s’ha fet un pas més en l’adequació de la metodologia a
les directrius del model europeu. 

Durant aquest curs, la Facultat ha presentat el Pla Operatiu de Centre que concreta
els objectius del Pla Estratègic de la UVic. 

Vuit professors i professores de la Facultat han estat dedicant bona part de la seva ac-
tivitat a la investigació gràcies als encàrrecs de recerca decidits l’any passat dins el marc del Pla
de recerca de la Universitat de Vic. A finals de curs tres professors més han rebut encàrrecs si-
milars per al curs vinent. Això està significant un impuls considerable per als nostres grups de
recerca i permet esperar que els resultats de les investigacions seran una aportació de valor a la
producció científica i acadèmica de la Facultat. 

Alhora, cinc docents de la Facultat han obtingut l’acreditació de l’AQU com a profes-
sors de la UVic.  

El curs 2006-07 ha continuat l’oferta de la modalitat semipresencial tant en la diplo-
matura de Biblioteconomia i Documentació com en el segon cicle de la llicenciatura de Tra -
ducció i Interpretació. 

Aquest curs han continuat els programes de doctorat i el programa de Màster en
Interpretació de Conferències. S’han celebrat amb gran èxit de participació les XI Jornades de
Traducció, dedicades a Dret i Traducció i s’ha convocat la desena edició del Premi de Traducció
Andreu Febrer. S’ha continuat impulsant les relacions amb el món professional de la traducció,
la interpretació i la documentació, s’ha seguit amb els programes de mobilitat de professors i
estudiants i s’ha continuat oferint el programa docent que permet als estudiants l’obtenció de
l’habilitació de traductor jurat. També s’han tornat a oferir amb èxit el Certificat d’Espe cia -
lització en Subtitulació i Doblatge, en col·laboració amb l’Escola de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya, el Certificat d’Especialització en Comunicació Intercultural al Món Empresarial,
en col·laboració amb la Facultat d’Empresa i Comunicació i amb la Universitat de Jena, el
Certificat d’Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils, en col·laboració amb la Facultat
d’Educació i amb la Biblioteca Infantil i Juvenil “Can Butjosa” de Parets del Vallès, el programa
de traducció de textos teatrals en col·laboració amb la Fundació Teatre Lliure i tres edicions del
Curs d’Iniciació a la Interpretació per als Serveis Públics, en col·laboració amb el Consell
Comarcal d’Osona,  el Consell Comarcal del Bages i el Consell Comarcal de l’Anoia. La Facultat
ha participat també en el Programa de Postgrau en Mediació Lingüística que organitza la
Fundació Universitat de Lleida.  

CARME SANMARTÍ ROSET

Degana de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
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ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT DE LA FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES

Sr. Josep M. Vila d’Abadal. Alcalde de Vic, president (des del 16 de juny de 2007)
Sra. Blanca Palmada. Comissionada per a Universitats i Recerca, vicepresidenta (des del 6 de

juny de 2007)
Sr. Joan Majó. Director general d’Universitats (des del 6 de juny de 2007)
Sr. Pere Torra. Subdirector general d’Universitats, vocal
Dr. Manuel Llanas. Representant de la Universitat, vocal (des del 13 de desembre de 2006)
Dra. Consol Blanch. Representant de la Universitat, vocal (des del 13 de desembre de 2006)
Sra. Anna Andreu. Representant de la Universitat, vocal
Sr. Anton Granero. Vocal de les empreses vinculades
Sr. Ricard Torrents. Vocal de representació ciutadana (des del 6 de juny de 2007)
Dra. Assumpta Fargas. Rectora de la UVic
Sr. Antoni Uix. Gerent de la UVic
Sra. Montserrat Vilalta. Secretària del Patronat

Patrons cessants

Sr. Jacint Codina. Alcalde de Vic, president (fins al 16 juny de 2007)
Sr. Josep Anton Ferré. Director general d’Universitats, vicepresident (fins a 18 d’abril de 2007)
Sr. Joaquim Prats. Secretari d’Universitats, vocal (fins a desembre de 2006)
Sr. Enric Castellnou. Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (fins al 16 de juny de 2007)
Sr. Lluís Caselles. Regidor de l’Ajuntament de Vic (fins al 16 de juny de 2007)
Dr. Joan Vancells. Representant de la Universitat, vocal (fins al 13 de desembre de 2006) 
Dr. Enric Casulleras. Representant de la Universitat, vocal (fins al 13 de desembre de 2006) 

JUNTA DE RECTORAT

Dra. Assumpta Fargas. Rectora
Dr. Carles Torres. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
Dr. Robert Ruiz. Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement
Sr. Joan Masnou. Adjunt a la rectora per a la Formació Continuada i la Comunitat Universitària
Sra. Montserrat Vilalta. Delegada per a les Relacions Institucionals (fins a setembre de 2007)
Sr. Josep Tarradellas. Delegat per a les Relacions Institucionals i la Comunicació (des de se-

tembre de 2007)
Sra. Montserrat Faro. Secretaria general
Sr. Antoni Uix. Gerent
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CONSELL DE DIRECCIÓ

El conformen els membres de la Junta de Rectorat mencionats i els degans i directors de centres:

Dr. Pere Pujolàs. Degà de la Facultat d’Educació
Dr. Santi Ponce. Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació
Dra. Carme Santmartí. Degana de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Dr. Miquel Caballeria. Director de l’Escola Politècnica Superior
Sra. Montse Vall (fins a juliol de 2007). Directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
Anna Bonafont (des de juliol de 2007). Directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut

Junta de Coordinació

En formen part els membres del Consell de Direcció mencionats, i els càrrecs següents:

Cinta Sadurní i Teresa Lleopart, cap d’estudis de l’EUCS
Dr. Josep Casanovas, cap d’estudis de la FE 
Dr. Josep Ayats, cap d’estudis de l’EPS
Eva Caro i Francesc Xavier Vicente, caps d’Estudis de la FEC
Dr. Marcos Cànovas, cap d’estudis de la FCHTD
Sr. Sergi Domínguez, director de l’Escola d’Idiomes
Dr. Joan Solà, director de l’Àrea de Planificació Estratègica i Avaluació
Richard Samson, director de l’Àrea de les TIC
Antoni Suriñach, cap d’Infraestructures i Manteniment
Josep Terradellas, director de l’Àrea de Comunicació 
Anna Andreu, directora de la Biblioteca
Marisa Costa, cap de Secretaria Acadèmica
Fina Domènech, cap de Recursos Humans
Teresa Puntí, responsable de l’Aula d’Autoaprenentatge
Ramon Pujol, cap del Servei d’Esports
Agnès Morató, cap de la Secretaria de títols propis
Josep M. Roma, cap del Servei d’Audiovisuals
Miquel Tuneu, cap del Servei de Publicacions
Anton Granero, director d’Eumogràfic
Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial
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RELACIÓ DEL PROFESSORAT

FACULTAT D’EDUCACIÓ

Departament de Ciències i Ciències Socials
Directora: Martín Horcajo, Montse
Aymerich Padilla, Carme
Borràs Boix, Xantal
Callarisa Mas, Joan
Casadevall Ginestet, Miquel
Casanovas  Prat, Josep
Casañas Xuriach, Pau
Casas Casals, Lluís
Comella Cayuela, Agustí
Costa Camprubí, Josep Maria
Culí Ribas, Joan
Esteve Frigola, Sònia
Feu Vidal, Maria Teresa
Jaumira Areñas, Elisenda
Juncà Pujol, Albert
Marimon Martí, Marta
Marin  Serrano, Francesc
Martí Feixas, Jordi
Moreta Rovira, Anna
Ponce, Jordi
Puig Ribera, Anna
Rial Carbonell, Ramon
Riera Cusí, Sebastià
Riera Ferran, Agnès
Sallent Bonaventura, Josep Oriol
Sellas Ayats, Isabel
Torrents  Buxó, Jacint
Vilà Ormazábal, M. Carme
Vila Saborit, Berta

Departament d ’Expressions artístiques,
Motricitat humana i Esports

Director: Comerma Torras, Eduard
Arumí Prat, Joan
Baiget Vidal, Ernest
Bardolet Mayola, Sebastià
Boluda Viñuales, Gemma
Carrera Peruga, Mercè

Coma Bau, Jordi
Franc Batlle, Núria
Hernández Ligero, David
Herrero Ballart, Dídac
Keudell i Villacampa, Mario
López del Amo, José Luís
Marichalar Freixa, Eva
Pasarello Clerice, Marià
Peña López, Javier
Pérez Mas, Miquel
Pla  Campàs, Gil
Pont Segura, Mireia
Ramírez Banzo, Eduard
Rierola de Mas, Montsita
Romagosa Vidal, Carles
Rusiñol Cirera, Dolors
Santamariña Rubio, Àngel
Solà  Serrabou, Marta
Solé  Sala, Lluís
Solé, Laia
Torres Cladera, Gemma
Vernis Llambias, Arnau

Departament de Filologia
Director: Codina Valls, Francesc
Ballús, Xavier
Bernal Creus, Maica
Boixaderas, Rosa
Casas  Deseuras, Mariona
Comajoan, Llorenç
Fargas Riera, Assumpta
Fornols Puigoriol, Josep
Gallart Bau, Josep
Güell, Mia
Medina Casanovas, Núria
Portell Torres, Oriol
Puntí Jubany, Teresa
Rubio Larramona, Carme
Soldevila, Llorenç
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Sugranyes Ernest, Caterina
Telford, Jon
Tió  Casacuberta, Josep
Torrents  Bertrana, Ricard
Vallbona i González, Anna
Verdaguer Pajerols, M. Àngels
Corominas  Salom, Marta

Departament de Pedagogia
Director: Tort  Bardolet, Antoni
Carbonell Sebarroja, Jaume
Carrera Blancafort, Isabel
Carrillo  Flores, Isabel
Casas Pardo,  M. Teresa
Castells  Clota, Montse
Collelldemont Pujadas, Eulàlia
Collet Sabe, Jordi
Fatsini Matheu, Esther
Font Roura, Josep
Girbau Ferres, Anna
Gómez Mundó, Anna
Guitart Aced, Rosa
Pedragosa Xuclà, Olga
Plandiura Vilacís, Ramon
Pujol Mongay, Maite
Pujolàs Maset, Pere
Roca Tañà, Maria Rosa
Sarquella Casellas, Ester
Simó Gil, Núria
Sitjà Domènech, Ramon
Soler Mata, Joan
Vera  Saucedo, Joan

Departament de Psicologia
Director: Serra Jubany, Àngel
Batalla, Núria
Benlloch Burrull, Montse
Buscart Corominas, M. Teresa
Carbonés  López, Jaume
Comas Mongay, Manel Dionís
Espino Datsira, Sandra
Figueroa, Julio Cesar
Guillén Font, Assumpció

Lago Martínez, José Ramón
Martí Olivella, Josep
Moix Puig, Montse
Padrós Tuneu, Núria
Prat Viñolas, Pilar
Pujol Costa, Anna
Riera  Eures, Ramon
Riera Romero, Gemma
Rivarola Padrós, Pablo
Ruiz  Bel, Robert
Sala Baiget, Joan
Sánchez Cano, Manel
Verdaguer Gorchs, Jordi
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Olga Isern i Farrés
Elisenda Jaumira i Areñas
Montserrat Lorenzo i Ávila
Josep Malo i Guillen
Joan Mir i Tubau
Xavier Palomar i Aumatell
Josep Pérez i Castanedo
Josep Romeu i Anfruns
Rosa Rosean i Vila
Anna Rovira i Sadurní
M. Cinta Sadurní i Bassols
M. Pilar Turón i Morera

Departament de Salut Comunitària i Salut Mental
Lourdes Albiac i Suñer
Mercè Aragay i Tusell
Anna Bonafont i Castillo
Joan Carles Casas i Baroy
Eva Cirera i Viñolas
Manel Dionís Comas i Mongay
Lluís Enric Florensa i Castañé
Sebastià Juncosa i Font
Joan López i Carol
Teresa Lleopart i Coll
Montserrat Moncunill i López
Oriol Morera i Miralta
Jordi Naudó i Molist
M. Carme Raurell i Costa
Adjutori Redorta i Sentias
Àngels Romeu i Fabré
Pere Roura i Poch
Pilar Soler i Canudas
Àngel Torres i Sancho
Pilar Tort i Codina
Montserrat Vall i Mayans
Rosa Valcárcel i Guitian
Jordi Verdaguer i Gorchs

Departament Fisioteràpia
Oriol Alargé i Martí
Queralt Argerich i Fornell
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Equip de direcció

Directora:
Montserrat Vall i Mayans

Cap d ’estudis (I i NHD)
Cinta Sadurní i Bassols

Cap d ’estudis (TO i F)
Teresa Lleopart i Coll

Coordinador de  Formació Continuada
Marc Vidal i Falguera

Coordinadora de Pràctiques i Inserció Laboral
Montserrat Rizo i Marcos

Coordinadores de RR.II.
Núria Obradors i Aranda
Montserrat Moncunill

Coordinador de RecercA
Àngel Torres Sancho

Caps de Departament

Dietètica i Nutrició Humana
Eva Rovira i Palau

Fisioteràpia
Daniel Jiménez i Hernández

Infermeria
Pilar Turón i Morera

Salut Comunitària i Salut Mental
Àngel Torres i Sancho

Teràpia Ocupacional
Tamara Gastelaars

Secció de Ciències Mèdiques i Morfològiques
Teresa Lleopart, coordinadora

Professorat 

Departament d ’Infermeria
Esther Busquets i Alibés
Enric de Caralt i Mestres
Fina Danés i Crosas
Neus Esmel i Esmel
Montserrat Faro i Basco
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Ricard Castro i Prat
Pere Comet i Pasqua
Carme Garolera i Bruguera
Montserrat Girbau i Pous
Natalia Gomara i Tolrà
Manuel Gómez i Sánchez
Xavier Jaile i Benítez
Pascual Jaime i Calvet
Daniel Jiménez i Hernández
Jordi Molas i Castells
Antonio Mellado i Navas
Àngels Parera Cardús
Carles Parés i Martínez
Anna Parramon i Horno
Roser Picas i Baltanas
Montserrat Rizo i Marcos
Jordi Romero i Vicente
Rosa Rosanas i Molet
Olga Ruiz i Lodriguez
Marta Solà i Serrabou
Fina Soler i Lahosa
Xavier Valeri i Juncà
Marc Vidal i Falguera

Departament de Teràpia Ocupacional
Pepa Adrados i Díaz de la Rada
Mireia Datzira i Gallifa
Nilda Estrella i Sayag
Joaquim Fonoll i Salvador
Tamara Gastelaars
Montserrat Puig i Sabanes
Consuelo Rivera i Toro
Judit Rusiñol i Rodríguez
Josep Antoni Soler i Rius
Salvador Simó i Aguado
Alfred Verdaguer i Pairó
Anabel Yuste i Mejias

Departament de Nutrició Humana i Dietètica
Consol Blanch i Colat
Joan Antoni Castejón i Fernandez
Irene Colom i Valls
Anna Dalmau i Roda

Núria Gómez i Arnaiz
Emili-Ignasi López i Sabater
Mònica Montserrat i Gil de Bernabé
Núria Obradors i Aranda
Pep Palau i Pujols
Cleofé Pérez-Portabella i Maristany
Mercè Planas i Vilar
Manuel Porta i Martí
Lídia Raventós i Canet
Susana Redecillas i Ferreiro
Montse Riera i Coromines
Josep M. Roma i Banus 
Eva Rovira i Palau
Míriam Torres i Moreno
M. Carme Vilà i Ormazàbal
Isidre Vila i Dalmau
Jordi Viver i Fabregó
Cristina Vaqué i Crusellas

Secció de Ciències Mèdiques i Morfològiques
Gemma Alegre i Casals
Josep M. Aragonés i Pascual
Montserrat Arias i Rivera
Elvira Català i March
F. Xavier Clos i Busquets
Xavier de Castro i Gutiérrez
Francisco Díaz i Escriu
Amadeu Godayol i Vila
Eduard Kanterewicz i Binstock
Josep Molera i Blanch
Raimon Pericas
Xavier Quer i Vall
Núria Roger i Casals
Eudald Sellarès i Casas
Enric Solà i Oferil
Pere Solé i Pusó
Miquel Ylla i Boré
Eva Zapater i Casanova

Idioma
M. Carme Crivillés i Grau



Degà
Dr. Santi Ponce i Vivet

Cap d ’Estudis Àrea Empresa
Xavier Vicente i Soriano

Cap d ’Estudis Àrea de Comunicació
Eva Caro i Domínguez

Delegat del degà per a la Recerca
Dr. Joan Carles Martori 

Directora del Departament d ’Empresa
Dra. Alejandra Aramayo

Director del Departament d ’Economia,
Matemàtica i Informàtica

Jordi Casas i Vilaró
Director del Departament de Comunicació
Corporativa

Dra. Joana Díaz i Pont
Director del Departament de Comunicació
Digital

Dr. Héctor Navarro i Güere
Responsable de Formació Continuada Àrea de
Comunicació

Dr. Santos Mateos 
Responsable de Formació Continuada Àrea
d ’Empresa

Bet Paxau
Responsable de Pràctiques

Julio Panizo i Alonso 
Tècnica de l’Oficina de Relacions Internacionals

Mercè Prat i Trapé 

Comissió Acadèmica
E. Caro - X. Vicente

Universitat d ’Estiu de Vic
J. A. Corral

Comissió Àrea de Comunicació
M. Casas

Comissió de Postgraus
E. Caro - X. Vicente

Comissió de Recerca
J. C. Martori

Comissió de Mobilitat
M. Prat

Aula L3
B. Paxau – S. Mateos

Comissió  Innovació Docent
A. Sabata – C. Viladecans

Comissió Beques
S. Ponce – M. Vivas

Comissió d ’Espais
E. Caro - X. Vicente

Comissió d ’Arxiu
M. Genís

Relació del professorat

Departament d ’Empresa
Dra. Alejandra Aramayo i García     
Dra. Núria Arimany i Serrat
Francesc Baqué i Puig
Ariadna Codina i Ylla
Carme Comas i Puigdesens
Sílvia Cordomí i Saborit 
Josep Antoni Corral i Marfil
Josefina Damián i Castellví
Josefina Domènech i Rierola
Ramon Fabre i Vernedes
Cristina Font i Companyó
Miquel  Genís i Serra
Dr. Ramon Gisbert i Gelonch
Dr. Fernando G. Jaén i Coll
Fèlix Jurado i Escobar
Sergi Massana i Mas
Antoni Molas i Casas
Anna Palomo i Chinarro
Dolors Palomo i Chinarro
Elisabet Paxau i Tura
Anna Pérez i Quintana
Georgina Pérez i Riera
Carme Portet i Boixaderas
Anna Roma i Vilanova
Marta Roca i Fontsere

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
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Mercè Vidal i Vila
Jesús Vinyes i Vila
Joaquima Vila i Arumí
Carme Viladecans i Riera
Lourdes Vilardell i Bujons
Esther Casadesús i Martínez

Departament d ’Economia, Matemàtica i
Informàtica

Dr. Joan Bou i Geli
Dr. Josep Burgaya i Riera
Dr. Enric Casulleras i Ambrós
Francesc Iglesies i Riumallo
Jesús López i López
Dr. Rafael Madariaga i Sánchez
Àngel Martínez i Chamizo
Dr. Santi Ponce i Vivet
Josep Terradellas i Cirera
Dr. Jordi Casas i Vilaró
Raymond Lagonigro i Bertran
Dr. Joan Carles Martori i Cañas
Ramon Oller i Piqué
Anna Sabata i Aliberch
Robert Vendrell i Cirera
Albert Vicens i Escuer
Xavier Vicente i Soriano
Sara Puigvi i Vila
Montserrat Colomer i Pujol

Departament de Comunicació Corporativa
Oreste Attardi i Colina
Judit Badia i Peco
Daniel Bargallo i Fontana
Montserrat Casas i Arcarons 
Eva Caro  i Domínguez
Ignasi Coll i Parra 
Irene Colom i Valls
Jordina Coromina i Subirats
Jordi de Sant Eugenio
Gabriel Díaz i Meyer
Dra. Joana Díaz i Pont
Dr. Cèsar Duch i Martorell
Cristina Estrada i Verdaguer

Gerard Franquesa i Capdevila
Dra. Irene García i Medina
Xavier González i López
Dra. Zahaira González i Romo
Amadeu Grifoll i Llurba
Mònica López i Pérez
Guillem Marca i Francés
Dr. Santos Mateos i Rusillo
Mireia Montaña Blasco
Julio Panizo i Alonso
José Carlos Piñero i Pantín
Josep M. Roma i Banus
Dr. Jaume Soriano i Clemente
Dra. Clara de Uribe i Gil
David Torelló i Alsina
Maria Vecino i González
Rut Contreras i Espinosa
Lorena López i Ortíz
Rosa Pons i Cerdà
Sergi Solà i Saña
Eva Arderiu i Pi
Núria Costa i Casas
Josep Enrique i Romero
Ignasi Gil i González
Trinitat Gilbert
Raúl Martínez i Concuera
Lluís Reales i Guisado
Joan Ripollés i Iranzo
Joan R. Solà i Cotxarrera
Conrad Xalabarder i Autet
Lluís Zayas i Muñoz

Departament de Comunicació Digital
Carolina Campalans i Moncada
Efrain Foglia i Romero
Lucia Litmajer i Paskvan
Ainara Mancebo i Gabela
Dr. Héctor Navarro i Güere
Dr. Hugo Pardo i Kuklinski
Dunia Ramiro i Muñoz
Joan Ramon Rodríguez i Amat
Dr. Carlos Scolari i Turini  
Marc Vaïllo i Daniel 
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Santi Hausmman i Farré
Santi Carreras i Suris
Mar Binimelis i Adell
Arnau Gifreu i Castells
Maria Forga Martel
Daniel Gómez i Cañete
Joan Millaret i Valls
Núria Monferrer i Roig
Cristina Perales i García
Roger Roca i Parera
Pilar Sanz i Casino
Jordi Ribot i Punti
Xavier Caparrós i Alfaro
Joan Frigola i Reig
Jesús Galech i Amillano
M. Isabel Hincapie i Uribe
Diego Linares i Romera
Lorena López i Ortiz
Manel Manchón i Macias
Marc Mateu i Asín
Jordi Roca i Font
Judit Sanchez i Gordaliza
Jordi Serrat i Manem
Dr. Raul Martínez Corcuera

Departament de Llengües Estrangeres aplicades
a l’Empresa i la Comunicació

Gonçal Calle i Rosingana
Montse Corrius i Gimbert

Dr. Josep Gallart i Bau
Josefina Guix i Soldevila
Sarah Umbrene Khan
Joan Masnou i Suriñach
Anna Masferrer i Giralt
Daniel Nicholls
Àngels Piñana i Garriga
Sarah Bishop
Gry Edwards
Emma Hitchen
Mariona Malik i Arumi
Susan Tyler 

De la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació

Joan Isidre Badell i Guijarro 
Dr. Marcos Cànovas i Méndez
Eusebi Coromina i Pou
Dra. Teresa Júlio i Giménez
Dr. Manel Llanas i Pont
Dr. Ramon Pinyol i Torrents
Dr. Pere Quer i Aiguadé
Llorenç Soldevila i Balart

De l’Escola Politècnica Superior
Enric López i Rocafiguera
Joan Ramon Solà i Cotxarrera
Jordi Parereda i Ventura
Jordi Solé i Casals

Doctors

La professora Joana Díaz, del departament de Comunicació Corporativa, va defensar la
tesi doctoral “Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i gover-
nança”, amb la qual va obtenir la qualificació d’Excel·lent Cum Laude per unanimitat.

El professor Rafa Madariaga, del departament d’Economia, Matemàtica i Informàtica,
va defensar la seva tesi doctoral “Diferencias salariales en España: datos, teorias y contrastación
empírica”, amb la qual va obtenir la qualificació d’Excel·lent Cum Laude per unanimitat.



Director
Caballeria i Suriñach, Miquel 

Cap d ’estudis
Ayats i Bansells, Josep 

Departament d ’Organització Industrial
Aramayo i Garcia, Alejandra 
Casaramona, Imma 
Castejón i Fernández, Joan A. 
Castellana i Méndez, Francesc - Director

del Departament d ’Organització Industrial
Damian i Castellví, Fina 
Fabre i Vernedes, Ramon 
Garrote i Mrtínez, Joan Antoni 
Grau i Grimau, Victor 
March i Amengual, Jaume M. - Coordina-
dor de l’Enginyeria d ’ Organització Industrial
i Director en funcions del Departament
d’Organització Industrial
Maspons i Bosch, Ramon 
Mir i Mauri, Moisès 
Prat i Ayats, Josep 
Torres i Feixas, Carles 
Vilar i Bayo, Manel – Coordinador de Comu-

nicació i Relacions amb Empresa
Vinyes i Vila, Jesús 

Departament de Tecnologies Digitals i de la
Informació 

Agustí i Calm, Albert 
Antón i Solà, Dolors 
Baucells i Colomer, Albert 
Borralleras i Andreu, Cristina 
Cirera i Viñolas, Eva 
Corbera i Subirana, Montse 
Font i Palomera, Marc 
Font i Viñolas, Ismael 
Gómez i Villadangos, Montse - Coordina-

dora de l’E.T.informàtica de Gestió i de
l’E.T.Informàtica de Sistemes

Iborra i Archs, Domènec 
López i Rocafiguera, Enric 
Martí i Puig, Pere 
Ordeix i Rigo, Juli - Coordinador

d’Innovació Docent i de Treballs Finals de
Carrera

Parareda i Ventura, Jordi 
Pericas i Casals, Raimon 
Pla i Brunet, Joaquim 
Reig i Bolaño, Ramon 
Reig i Vaello, Xavier 
Riboldi i Miró, Lluís 
Serra i Serra, Moisès - Director del Departa-

ment de Tecnologies Digitals i de la Informa-
ció i Coordinador de l’E.T.Industrial i de
l’E.T.Telecomunicació

Solà i Cotxarrera, Joan Ramon 
Solé i Casals, Jordi 
Surinyac i Albareda, Jordi 
Suriñach i Albareda, Antoni 
Vancells i Flotats, Joan 
Vila i Serra, Jaume 
Vilalta i Ferrer, Montserrat 
Zaiats, Vladimir -  Coordinador de Relacions

Internacionals

Departament d ’Indústries Agroalimentàries i
Ciències Ambientals 

Arquimbau i Cano, Roger 
Blanch i Colat, Consol 
Busquets i Monso, Anna 
Camprodon i Subirachs, Jordi 
Casas i Arcarons, Carme 
Comas i Mora, Enric 
Crusellas i Font, M. Àngels - Directora del

Departament d ’Indústries Agroalimentàries
i Ciències Ambientals i Coordinadora de la
Ll. Ciències Ambientals

Dalmau i Roda, Anna 
Escriu i Justo, Roger 
Faro i Basco, Montse 

PROFESSORAT DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Fenosa, Anna 
Ferran i Melich, Antoni 
Gil i Tabios, Enric 
Hueso i Morell, Albert 
López i Grimau, Victor 
López i Sabater, Emili I. 
Masoliver i Prieto, Montse 
Molera i Marimon, Judit 
Molist i López, Mercè 
Obradors i Aranda, Núria 
Oliveras i Masramon, Julita 
Ordeix i Rigo, Marc 
Otero i Viñas, Marta 
Raventós i Canet, Lídia 
Riera i Cusí, Sebastià 
Serra i Jubany, Xavier - Coordinador de

l’E.T.Agrícola i la Llic. Ciencia i Tecnología
dels Aliments

Serrat i Jurado, Josep M. 
Soy i Massoni, Emma 
Suriñach Codina, Jordi 
Tarragona i Felip, Anna 
Turet i Capellas, Josep 
Vall i Mayans, Montse 
Vaqué i Crusellas, Cristina 
Varonil i Noguer, Núria
Vernis i Rovira, Carme 

Departament de Biologia de Sistemes 
Aguilar i Villalba, Daniel 
Bau i Macià, Josep 
Bertran i Comulada, Joan 
Blanco i Garcia, Enrique 
Calle i Rosingana, Malu 
Capellas i Herms, Montse - Coordinadora

de la Llic. de Biotecnología
Carrió i Llach, M. del Mar 
Cullell i Dalmau, Marta 
De Oliveira, Eliandre 
Goñi i Macià, Josep Ramon 
Horowitz i Gassol, Jeaninne 
Khan, Sara 
Licata, Rosa 
Nos i Barberà, Salvador 
Olivilla i Garcia, Mireia 
Planas i Cuchí, Jordi – Director del Depar-

tament de Biologia de Sistemes
Roma i Castanyer, Josep 
Tyler, Sue 
Urrea i Gales, Víctor 
Viver i Fabregó, Jordi 



Degana
Carme Sanmartí  

Cap d ’estudis
Marcos Cánovas 

Directora del departament de Traducció i
Interpretació i Coordinadora de la llicenciatura
de Traducció i Interpretació

Xus Ugarte 

Directora del departament d ’Informació i
Documentació i Coordinadora de la diplomatura
de Biblioteconomia i Documentació

Amèlia Foraster 

Directors del departament de Filologies catalana
i espanyola

Manuel Llanas i Lluïsa Cotoner

Director del departament de Llengües estrangeres
Ronald Puppo

Coordinadora de Relacions internacionals
Claude Carcenac 

Coordinadora del Programa de doctorat
Metodologia i Anàlisi de la Traducció i del
Màster de Traducció Especialitzada

Lluïsa Cotoner i Cerdó 

Coordinadora  del Màster en Interpretació de
Conferències

Xus Ugarte

Coordinadores del Servei de Traducció i
Interpretació

Montse Vancells i  Maria Perramon 

Coordinadores de les relacions Universitat-
Empresa

Teresa Julio i Amèlia Foraster

Relació del professorat

Departament de Traducció i Interpretació
Secció de Traducció
Francesca Bartrina i Martí
Lydia Brugué
Eva Espasa i Borràs
Pilar Godayol i Nogué
Víctor Obiols i Llandrich
Joan Solà i Montserrat
Caterina Sugranyes i Ernest
Montse Vancells i Flotats 
Secció d’Interpretació
Maria Perramon i Civit
Carme Sanmartí i Roset
Xus Ugarte i Ballester

Departament de Filologies Catalana i Espanyola

Secció de Català
Jordi Chumillas i Coromina
Eusebi Coromina i Pou
Manuel Llanas i Pont
Ramon Pinyol i Torrents
Pere Quer i Aiguadé
Ricard Torrents i Bertrana
Llorenç Soldevila i Balart

Secció d ’Espanyol
Marcos Cánovas i Méndez
Lluïsa Cotoner i Cerdó
Teresa Julio i Giménez
Judith Sanchez i Gordaliza

Departament de Llengües Estrangeres

Secció d ’Anglès
Ronald Puppo i Bunds
Richard Samson
Caterina Sugranyes

PROFESSORAT FCHTD
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Secció de Francès
Claude Carcenac 
Gemma Delgar i Farrés
Imma Estany
Marta Recuenco i Osa

Secció d ’Alemany
Jordi Auseller 
Sergi Domínguez i Tarragona
Lucrecia Keim i Cubas
Àngel Tortadès i Guirao

Departament d ’Informació i Documentació 
Sílvia Arano 
Joan-Isidre Badell
Núria Camps
Núria Cañellas
Amèlia Foraster
Miquel Genís
Ricard Giramé
Javier Leiva 
Irene Llop
Gemma Mascaró
Jordi Surinyac 
Jaume Vila 
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Serveis d’atenció a la comunitat 
universitària

Oficina de Mobilitat
Nòria Càceres, Anna 
Rodríguez Casadevall, Anna 
Solà Pijuan, Raquel

Servei d ’Esports
Pujol Farres, Ramon

Servei d ’Estudiants
Riba Verges, Maria Dolors

Servei d ’Audiovisuals
Macià Farré, Francesc
Parra Gonzalez, Ricardo
Rierola Costa, Miquel
Roma Banus, Josep M.

Secretaria Acadèmica
Costa Erra, M. Lluïsa
Crespi Boixader, Laura
Gaja Gonzalez, Esther
Montero Cueto, Luis Miguel 
Montmany Pratsobrerroca, Anna
Mundo Collell, Montserrat
Parés Teixidor, M.Teresa
Pérez Lopez, M. Isabel
Puig Costa, Immaculada
Quintana Delgado, M. Rosa
Vila Sala, Elisabet

Centres Vinculats
Morató Serra, Agnès

Serveis administratius i de rectorat    

Administració
Arxé Guitart, Guillem
Dachs Rossell, Elisabet

Gascó Danés, M. Mercè
Higueras Castillo, Anna
Horno Pons, Sílvia
Martin Campoy, Antònia
Roca Riera, Núria
Sala Sellés, Alberta
Tona Calm, Sònia
Verdaguer Vilarrassa, Ramon

Àrea de Planificació, Estudis i Avaluació
Arau Martinez, Eva
Puigvi Vila, Sara 

Rectorat 
Casals Suñer, Assumpta
Costa Casas, Núria 
López Uceda, Maria del Pilar
Munmany Muntal, Lídia
Padrós Tuneu, Núria
Rocafiguera Espona, M. Mercè de 
Simon Ferran, Montserrat
Tuneu Vila, Miquel
Uix Guell, Antoni

Àrea de Comunicació
Alsina Riera, Maria
Busquets Buezo, Maria
Fàbregas Badia, Anna
Hausmann Farre, Santiago
Monteis Pujol, Joana
Pares Armengol, Alexandra
Plana Rusiñol, Gemma
Sellés Roca, Anna
Tristancho Manso, Yolanda
Vinyet Benito, M. Dolors

Secretaries dels centres   

Secretaria EPS 
Ballús Pujol, Anna
Morcillo Mercader, Georgina

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I EMPRESES VINCULADES



Solé Casals, Núria
Solé Vázquez, Marta
Busquets Monsó, Anna Maria (lab.)
Lecina Veciana, Oriol (lab.)
Oliveras Sala, Concepció (lab.)
Urrea Gales, Víctor (lab.)

Secretaria EUCS
Cussó Ventura, Guida
Tubau Bartes, Francesca
Ylla Bore, Elisabet

Secretaria FCHTD
Terradellas Garcia, Alexandra 

Secretaria FE
Guix Godayol, Rosa M. 
Muñoz Tamargo, Ester
Muñoz Vilaseca, M. Dolors
Portell Perez, Ester
Ruiz Zafra, Dolors

Secretaria FEC
Comas Puigdesens, M. Carmen
Gonzàlez Moral, Alícia
Prat Trapé, Mercè
Vivas Llopart, Montserrat

Serveis de suport a la docència i la recerca    

OTRI
Saborit Subirana, Francesca

Beques Generalitat i Ramón y Cajal
Company Borras, Marta
Soldevila Pérez, Jesús
Molera Marimon, Judit

Arxiu
Cañellas Terradellas, Núria

Aula Autoaprenentatge
Portell Torres, Oriol

Biblioteca
Aguilar Marti, Montserrat

Andreu Molina, Anna
Benito Bové, Ramon
Coma Costa, Núria
Comasolivas Codina, M. Alba
Comerma Roma, M. Dolors
Mascaró Parramon, Gemma
Montanyà Comelles, Mercè
Pulido Medina, M. Àngels
Salgot Negre, Mireia
Suñé Parés, Mercè

Àrea de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació

Bisquert Illa, Josep
Escalera Barrionuevo, Xavier
Font Casacuberta, Josep
Gil Rovira, Noemi
Juvanteny Sanchez, Josep
Jurada Sayós, José Luís
Molas Verdaguer, Francesc X.
Olivero Serrat, Marta
Sala Serra, Jordi
Tuneu Oliva, Jordi
Valldeoriola Casas, Salvador
Vidal Mas, Roser

Infraestructures i Manteniment    

Arumí Tortadès, Concepció
Bardolet Rifa, Arnau
Cullell Besora, Antoni
Casadevall Codina, Miquel
Cristòful Tora, Jaume
Fernández Villena, Josep
Gómez Ferrera, Anna R.
Laso Carriqui, Júlia
López Zambrano, Andreu
López Díaz, Alícia
Martín Orta, Urbana
Martínez Parra, Emilio
Peral Padilla, Rosa
Sena Sicart, Joan P.
Tendero Blancas, Joaquima
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ESTUDIANTS COL·LABORADORS

Albesa, Lucía
Alsina, Eloi
Armengol, Núria
Batalla, Núria
Bernat, Júlia
Blancafort, Laura
Bordera, Joan
Capell, Anna
Carbó, Adrià
Casellas, Sandra
Castella, Laura
Cebrián, Raquel
Cerezo, Sheila
Codony, Ramon
Coll, David
Comas, David
Conejo, Àngela
De Horna, Aníbal
De Los Santos, Sheila
Espert, Laura
Fernández, Raquel
Fontanella, Lluís
Fontanet, David

Gaudes, Joan
Granado, Anna
Guix, Montse
Gutiérrez, Gerard
Jorba, Alba
López, Iván
López, Lara A.
Macià, Arnau
Macias, Aida
Maideu, Cristina
Masarnau, Jaume
Mir, Sarah
Moller, Sofia
Montoy, Laura
Moreno, Carolina
Moya, Amanda
Moya, Sara
Nistal, Anna
Nolla, Vímac
Oliva, Maria
Pérez, Anna M.
Pérez, Jonatan
Pisabarro, Noemí

Plana, Xènia
Pujol, Elena
Pujol, Miquel
Quevedo, Natàlia
Ribas, Esther
Rivero, Mònica
Rodríguez, Joana
Sala, Jaume
Saltó, Neus
Salvadó, Anna
Serra, Anna
Shoji, Izumi
Silva, Roser
Soler, Adriana
Sota, Elena
Teruel, Montse
Tio, Cristina
Vila, Sergi
Vinyets, Ricard
Vioque, Sílvia

Arumí Albó, Núria
Ayats Coromina, Montserrat
Carrion Ferrer, Ester
Coromina Pou, Eusebi

López Pérez, M.Victoria
Pérez Camps, Jaume
Redortra Vila, Gemma
Ricart Portell, Rosa Maria

Roca Prat, Andreu
Roquer Corominas, Eva

PROFESSIONALS DE LES SOCIETATS VINCULADES

Eumo Editorial, S.A. 

Eumogràfic 
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Bartomeus Font, Jordina
Canillas Grande, Joan
Cano Cunill, Albert
Cano Cunill, Jordi
Compañó Madrid, Josep M.

Falquina Mogena, Blanca
González Vives, Natalia
Granero Martínez, Anton
Gutierrez Arumí, Marcel·lí
Olmo Montiel, Manoli

Prat Salvans, Marta
Rebull Domingo, Joan
Tofahrn, Michel Arnold



Personal d’Administració i Serveis
i Empreses vinculades
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Per gènere
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Titulacions homologades

Titulacions pròpies
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NOMBRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS PER ENSENYAMENTS
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ESTADÍSTIQUES D’ESTUDIANTS PER EDAT
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NOMBRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS PER CENTRES 
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ESTADÍSTIQUES D’ESTUDIANTS PER GÈNERE
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PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

Procedència dels estudiants per comarques,
comunitats autònomes i països.

� ��� ��� ��� ��� ���� ����

�����

��������è�

����è����������

�������

����è������������

��������������

�����

�����è�

�����

�����à

������è�

�����������à

����������à

�������à

����������������

�����������������’�����

��������������

�����

�����

���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

���

���

��

� � �� �� �� ��

���ò���

����������

À������

�����à

����ç�

��������

����

�������

������� ��

��

�

�

��

��à���

�

�

�

�

�

�è�����

��������

����à����

���

�

�

�

�

(1) Estrangers
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Fisioteràpia
Aguilera Gómez, Àngel
Alonso García, Abilia
Alonso Lomba, Diego
Alvarez Sánchez, Lucia
Apesteguia Sanz, Marina
Arroitajauregui Gardoqui, Jon
Arrufat Codorniu, Maria Jesús
Bares Boluda, David
Barrocal Belis, Maria Mercè
Bruguera Rovira, Sabrina
Burdeus Almela, Pablo
Busquets Pujol, Jordi
Cabestany Valls, Maria
Calzada Grau, Carlos
Camino Saleguí, Xabier
Cardona Tur, Maria de las Nieves
Casademont Magaldi, Eva
Casulleras Escarp, Núria
Cerdan Crespi, Maria Antonia
Codony Serra, Ramon
Colom Marso, Ferran
Colonques López, Gemma
Coma Vicente, Eva
Company Molina, Irene
Conill Serrabassa, Guillem
Cortés González, Luisa Maria
Cuesta Marin, Ainara
Damian Solà, Montserrat
Dorado Fuente, Maitane
Estarellas Crespo, Maria Antònia
Estaun Hernando, Emma
Etxezarreta Etxeberria, Udane
Feixas Pujol, Albert
Fontas Prat, Jordina
Funes Rodríguez, Cristian
Gallardo Güell, Sònia
Gallego García, Juan Francisco
García Gogeascoechea, Jone
García Martínez, Jesús
Garcia Naranjo, Daniel

Gayo Esteban, Agustin
Golf Navarro, Montserrat
Gómez-Reino Sastre, Santiago
González Cartón, Unai
Gorrochategui Watson, Samuel
Güell Alcantara, Carles
Guillén Crouseilles, Noemí
Hugas Espin, Guillem
Izaguirre Abad, Cristina
Jaume Artigues, Francesca
Jubes Angarita, Eilleen Matilde
Larmón Porta, David
Lugarizaresti Grandal, Aintzane
Luque Martinez, Leire
Lleonart Meile, Alejandro
Mari Colomar, Miguel Ángel
Martínez Monfouga, Joana
Masachs Feliu, Marta
Mercader Serra, Laura
Milian Gracia, José Luis
Molas Aguilera, Gemma
Muntadas Tió, Sílvia
Muntadas Vilasis, Bibiana
Narvaiza Velar, Nerea
Nicuesa Batlle, Eduard
Olaetxea Balerdi, Gaizka
Parera Llorà, Marta
Pascual Castaño, José Antonio
Pascual Cuesta, Victoria
Peña Antequera, Cristina
Pérez Noguero, Àngel Joan
Pérez Quesada, Raquel
Pont Pla, Laura
Pradas Marco, Albert
Quiñones Moreno, Sergio
Riera Ylla, Clara
Riumbau Casanovas, Marta
Rojo Suárez, Lidia
Roldos Cayuela, Alexandre Emili
Rovira Vila, Marta
Ruiz Hernández, Ester

TITULATS DEL CURS 2006-2007



Safont Boronat, Alba
Sala Palau, Oriol
Sala Puig, Carles
Salvador Guillemi, Adrià
Sarmini Sainz, Alberto
Sayós López, Laia
Senmarti Ortega, Gemma
Soca Brihuega, Meritxell
Solera Barea, Nayra
Soneira Viéitez, Antia
Subirana Herranz, Neus
Tarafa Fons, Marta
Valenzuela Esparch, Irene
Valero García, Patricia
Vázquez Suárez, Rubén
Zarco García, Laia
Zumaran Gil, Cristina Maria

Infermeria
Alcañiz Llorente, Almudena
Alonso Flores, Natalia
Ausió Escarrà, Núria
Boneta Perdomo, Montserrat Batilde
Boubes Bellaghmouch, Ikram
Buades Mas, Margarita
Calzada Farrús, Alba
Cano Lara, Maria Aroha
Cañas Carrasco, Vanessa
Cateura Garcia, Marta
Coma Roura, Anna
Espada Trespalacios, Judit
Feliu Pérez, Iñaki
Fíguls Soler, Ingrid
Garcia Castrillo, Claudia
Hignoul , Laetitia
López Alvarez, Laura
López Muñoz, Marta
Luque Rosales, Beatriz
Macias Garcia, Anna
Magem Blancafort, Marc
Marquès Agustí, Magdalena
Martínez Carmona, Rosa Maria
Molera Bartolome, Maria Dolors

Molina Torres, Azahara
Montasell Bachs, Marta
Montiel Estecha, Ingrid
Piqueras Guerrero, Mercedes
Prades Carreter, Antonio de
Prat Martinez, Raquel
Pujol Van der Does, Georgina
Revuelta Lisa, Maria Carmen
Rovira Vilamala, Ingrid
Sánchez Sánchez, Elena
Simon Muñoz, Lara
Solerdelcoll Soldado, Elisabet
Tobia Pérez, Lara
Vivet Masmitjà, Olga
Zanapa , Amaya

Nutrició Humana i Dietètica
Bauzá Riera, Margarita
Bayes Espinet, Cristina
Bosch Ruiz, Nara
Calvet Garcia, Laura
Campanera Vila, Ana
Caparros Font, Nuria
Casellas Piera, Meritxell
Estévez Pérez, Sandra
Farnos Casas, Georgina Montserrat
Fraile Morales, Sara
Gimeno Juan, Mireia
González Bailon, Sonia
Graví Gesa, Mireia
Hellin González, Alexandra
Icart Corbi, Natàlia
Martin de Maria, Arturo Fernando
Mercadé Acosta, Paula
Mestres Roma, Raquel
Molet Tort, Núria
Montserrat Lope, Jenina
Morera Nieto, Anna
Navarro Garcia, Ivan
Parera Pi, Gemma
Pinilla Salgueiro, Ana Maria
Ripoll Jimenez, Javier
Risco Quiros, Tamara
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Rodríguez Jiménez, Gisela
Roth Pérez, Amanda
Roth Pérez, Irene
Rubio Pérez, Patrícia Alicia
Rufi Rull, Clara Maria
Safont-Tria Jove, Laura
Sagué Garreta, Berta
Sanz Dotú, Alba
Sayos Freixer, Anna
Sirvent Agell, Alba
Turné Ruiz, Núria
Uson Banchs, Alexis
Vidal Suarez, Alejandro
Vilanova Bailon, Mariona

Teràpia Ocupacional
Blancafort Henestrosa, Laura
Blanque Sallent, Eva
Cirer Sotos, Alejandro
Fontas Font, Laia
Gimeno Coma, Cristina
Gutiérrez Domínguez, Patricia
Gutiérrez Rodríguez, Verònica
Llauradó Anglès, Elisabet
Macarulla Piqué, Ana
Mayol Fornell, Sara
Morante Muñoz, Veronica
Pallarés Codorniu, Anna
Pasarin Castellanos, Laura
Pujol Bagué, Sandra
Riera Arias, Gemma
Sambola Alcobé, Rosa
Souto García, Miriam
Subirats Rillo, Montserrat
Teigell Gispert, Maria Dolores
Tió Rico, Cristina
Torrent García, Sonia
Vilaseca Ribas, Angelina
Villanueva Pagalday, Estibaliz

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Bacarisas Chiva, Nuria
Blasco Suñé, Alejandro

Cinca Pau, Nuria
Coll Clavera, Montserrat
Díaz Galán, Patricia
Escandell Clapés, Erica
Esteve Esparrica, Blanca
Fernandez Bertran, Maria Rosa
Galindo Bagur, Montserrat
Gonzalez Llirinos, Rodrigo
Gurt Riera, Meritxell
Morralla Prats, Anna
Riba Genís, Marta
Sala Prat, Marta
Sierra Gil, Miriam

Enginyeria d ’Organització Industrial
Aguirre Pérez, Jaime
Alastuey Pérez, Santiago Mariano
Antón Tomey, Carlos
Antón Tomey, José Antonio
Arias Echegoyen, Cristina
Ballart Brugulat, Jordi
Ballestín Liarte, María Eva
Bessó Regordosa, Francesc Xavier
Bonache Oliver, Joan Adrià
Buey Casaus, Alberto
Burunat Tafalla, Francisco Javier
Cerezo Rodríguez, Miquel
Comas i Quintana, Valentí
Crespo Martin, Ana Maria
Estany Riu, Adrià
Galvez García, Ignacio
García Castillo, Juan Miguel
Gómez Agustina, Juan Antonio
Gómez Garrido, Rafael
Iglesias Villasol, Javier
Jiménez Carrasco, David
Jiménez Vellosillo, Luis Javier
López Fatás, Miguel Ángel
Llopis Bantí, Manel
Marco Serrano, Fernando
Millo Ibáñez, María Arántzazu
Monge Hidalgo, Diego
Morera Culí, Joan



Pastor Lainez, Héctor Daniel
Peiro Morant, Gerardo
Piqué Palacín, José
Reverté Castellà, Josep Rafel
Rivera Moré, Juan Ramón
Roca Fernandez, Luis
Romero Sánchez, José Luís
Sánchez Álvarez, Eduardo José
Sánchez Gonzalez, Antonio José
Sendino Illana, Angel
Simón Pérez, César Miguel
Simón Royo, Pedro Jesús
Simona i Pujadó, Josep
Torrents Tanyà, Jordi
Velasco Noguera, Judit

ET Informàtica de Sistemes
Àlvarez Sanuy, Ignasi
Antonell Huerta, Eric
Izquierdo Calls, Jordi
Pérez Vaquero, Jonatan
Planas Gasol, David
Sañe Balasch, Berta

ET Industrial esp. Electrònica Industrial
Navarro Estévez, Natalio
Sala Morera, Jordi
Serrat Ballús, Roger
Sureda Mir, Bernat Tomàs

ET Informàtica de Gestió
Àlvarez Sanuy, Ignasi
Camps Benito, Joan
Izquierdo Calls, Jordi
Llusà Sala, Antoni
Pérez Vaquero, Jonatan
Planas Gasol, David
Ros Olivé, Francesc
Serra Gil, Jordi

ET Telecomunicació esp. Sistemes de
Telecomunicació

Barri Pous, Xavier

Teixidó Collantes, Xavier
Valle Cobo, Rafael

ET Agrícola esp. Indús. Agràries i Alimentàries
Magem Grau, Anna
Salvans Muns, Gil
Sofronova , Svetlana
Viñas Puigferrer, Mireia

Llicenciatura de Ciències Ambientals
Acero Oliete, Alejandro Jesús
Cabré Prim, Maria
Carneado Hernández, Christian
Codina Cutrina, Jordi
Cunill Serra, Emma
Franco i Martí, Patricia
García de Arcos, Águeda Patricia
García Martínez, Juan Antonio
Guerrero Sáez, Pedro Jesús
Hueso Guimerà, Eudald
Loren Zaragozano, Francisco Javier
Lorenzo Giménez, Juan Ignacio
Mas Muns, Francesc Xavier
Morell Villalonga, Mariano Nicolás
Nadal Nadal, Fernando Antonio
Obon Moreno, Bernat
Pla Sanz, Ayna
Poyo Jiménez, José Álvaro
Puig Brufau, Oriol
Rodríguez Bergadà, Joana
Subero Lorente, María Ángeles
Suquet Fontana, Anna
Trabal Campdelacreu, Albert

Llicenciatura de Biotecnologia
Arnedo Llena, Tanit
Casagran de la Cruz, Oriol
Conde Castañón, Cristina
Ferrer Aguilar, Gerardo
Garrido Clua, Nuria
Guirado Reverté, Irene
Mayol Ricart, Gemma
Pérez Cano, Laura
Robert de Arquer, Guillermo
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Diplomatura de Biblioteconomia i
Documentació

Garrido Escobar, Alfons
Madeo Ger, Dolors
Salsamendi Valverde, Kepa

Llicenciatura de Traducció i Interpretació
Alberich Sala, Roser
Assens Gonzalez, Maria Elisabet
Balañà Fernández, Virginia
Balasch Sances, Laura
Borja Pardo, Sílvia
Bueno Moreno, Mónica
Capell Selva, Gemma
Castañé Casellas, Anna
Clopés López, Mireia
Cubells Enento, María Consuelo
Dorca Vila, Ester
Farrerons Cuella, Judit
Fernandez Viciana, Ana Maria
Ferreres Quilis, Montserrat
Font Macià, SÍlvia
Garcia Aragon, Erlantz
García Espada, Alfredo
Giralt i Colomé, Carolina
Gómez Bautista, Carlos
Gutierrez Navarro, Ana Maria
Iglesias Gato, Marta
Infiesta Sander, Astrid
López Maldonado, Glòria
Llaurado Begines, Ferran
Martí Olivé, Maria Salud
Mena Odiaga, Izaskun
Morales Jurado, Silvia
Paz Vega, Cristina
Ribas Samso, Ester
Roura Clusells, Meritxell
Sala Taña, Meritxell
Salas Mezquita, David
Sanchez Aragon, Maria Pilar
Solà Pijuan, Raquel
Sota Sansalvador, Helena
Trabal Guitart, Juan

Vaque Picola, Laia
Vence Lamas, Tamara

Llicenciatura d ’Administració i Direcció
d ’Empreses

Anfruns Vilardell, Josep
Armengol Pladeoliva, Ramon
Carbonell Farrés, Elisabet
Colomer Cortacans, Joan
Corominas Berloso, Roger
Fernández Martínez, Aleix
Gota Gota, Vanesa
Homs Serra, Silvia
Masllorens Colomer, Anna
Salvans Deordal, Sergi
Señé Molina, Xavier
Seuva Guixaró, Cristina
Vea Sanchez, Veronica Viviana
Vila Duran, Marta

Diplomatura de Ciències Empresarials
Aguilar Ramos, Eva Maria
Alis Pujol, Joan
Bertran Ballús, Núria
Casabosca Casals, Anna
Coromina Castany, Josefina
Deumal Jubany, Mònica
Escorihuela Casamada, Marta
Leon Rodriguez, Maria Victoria
LLull Sureda, Antonio
Oliveras Font, Glòria
Rovira Riba, Eduard
Ylla Carbonell, Laia
Aguilera Nieto, Raul
Estrada Rodellas, Silvia
Florido Bas, Miriam
Galobardes Tió, Anna
Garcia Garcia, Montserrat
Masramon Molist, Ignasi
Reniu Casadesús, Ester

Llicenciatura de Comunicació Audiovisual
Alguacil Morcillo, Javier



Añon Martinez, Mario
Armengol Marin, Núria
Fabrega Bermejo, Cristina
Garcia Clave, Daniel
García López, Maria Jesús
García Ruiz, Irene
Jañez Vecino, Jennifer
Llamas Navarro, Silvia
Macià Molinero, Arnau
Martin De La Torre Sanchez, Irene
Martorell Ferrer, Francisco de Asis
Merchan Borrell, Tamara
Navarro Garcia, Marta
Ruiz de Azua Cladera, Maria Antonia
Torras Fontdevila, Jordi
Bastida Baulenas, Helena

Llicenciatura de Periodisme
Blazquez Castells, Sara
Cardona Talón, Laia
Codinachs Riera, Jordi
Estrada Roig, Raquel
Febrer Gomila, Catalina
Llacuna Rodriguez, Alba
Malagón Dausà, Mireia
Martos Fontanet, Tamara
Merino Anton, Claudia
Miralpeix Tarrats, Laia
Santos Vidal, Carlota
Tortella Cifre, Maria Magdalena
Vila Cabanas, Núria

Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques
Acacio Arias, Maria Yahaira
Alonso Tomas, Luis
Badosa Riera, Silvia
Baztán Pinadell, Eduard
Bedia Gay, Oriol
Boadella Huybens, Eric
Borrachero Fernandez, Maite
Bosch i Buch, Marta
Botifoll Ribalta, Aina
Busquets Pujol, Mireia

Cantarell Roqueta, Josep
Castelló Iglesias, Patricia
Cobo Cuixart, Meritxell
Chenoix Bagaria, Alexandre
Escamilla Pujol, Núria
Fabrés Fosas, Marta
Farrús Ribas, Cristina
Fernàndez Fernàndez, Cristina
Gimenez Valderrama, Silvia
Gomez Aranda, Natàlia
Gota Gota, Vanesa
Grau Carrasco, Sònia
Gual Salom, Maria del Mar
Jolis Serratosa, Josep Maria
Latasa de Araníbar Marsal, Ismael
Lopez Margall, Ferran
Martinez Olivares, Cristina
Paris Bosch, Bernat
Polo Llavata, Paula
Rico Valdés, Miryam
Rodríguez De Lizana Vidal, Miriam
Rodriguez Vilaplana, Core
Romero Solsona, Anna
Ruiz Lozano, Marta
Sàbat Bofill, Anna
Salgado Varela, Cristina
Sánchez Prieto, Itziar
Satorra Llubes, Elisabet
Sola Fanega, Blanca
Vidal Palacio, Neus
Vidal Rubí, Francesc
Vinyes i Vila, Jesús
Zorita Rius, Gemma

Diplomatura de Turisme
Cabra Capsada, Ariadna
Colell Santamaria, Sara
Mas Ybañez, Laura
Mercadé Soler, Marc
Ponsa Cardona, Marta
Ribó Rovira, Xènia
Wenceslao i Mena, Elisabet
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Ciències de l’Activitat Física i l ’Esport
Almató Dordal, Jaume
Ambros Besa, Maria Glòria
Arabi Tur, Luis David
Assens González, Marta
Badia Varela, Raul
Bautista Payan, Ramon
Bertran Fontserè, Alex
Bibiloni Salleins, Antonia Maria
Blanch Maso, Mònica
Boada Ramisa, Jordi
Bonet Méndez, Maria del Mar
Borja Andreu, Jordi
Brutau Vila, Sergi
Carreras Callol, Adrià
Carvajal Jimenez, Antonio José
Casanovas Gonzàlez, Ferran
Casellas Cunill, Mireia
Castillo Sorando, Raul
Cerezuela Lorenzo, Rafael
Cervera Morales, Jordi Gabriel
Cervera Subirà, Ester
Cobas Vázquez, Daniel
Coletas Uró, Genís
Corominas Yebra, Emma
Dalmau Roset, Guifré
Domènech Casals, Xavier
Funes Pardo, Miguel
Gallego Vivas, Victor
García Curiel, Jorge
García Montserrat, Amadeo
Garcia Riberaygua, Irma
Generó Boix, Xavier
González Celada, José Antonio
Illa Solé, Jordi
Lapuente Marques, Albert
López Acedo, Hernán
Marini Franco, Elisabet
Marquez Paris, Noelia
Mas Llongueras, Gerard
Mascaró Bauza, Guillermo
Matas Canals, Núria
Montijano Romero, Fernando

Moyano Muñoz, Oscar
Navarro Sanchez, Sergio
Padrós Camó, Lluís
Parets Montserrat, Martí
Pons Badia, Lluis
Pujol Ferrer, Neus
Quintana Abuli, Adrià
Ramírez Ruiz, Gabriel
Ramis Prats, Francesc
Renedo Gracia, Oscar
Rodríguez Moreno, Manuel
Rubio Esteban, Javier
Sala Fargas, Marc
Serrano Sastre, Eduard
Solanellas Lorca, Olga
Subirana Juan, Carles
Subirats Berengué, Juan Maria
Tur Herrerias, Marc
Vives Suañez, Marc
Xairó Belmonte, Marta

Educació Social
Andreu Feixas, Arnau
Hidalgo Bermejo, Verònica
Nieto Blanco, María del Rocío
Rabasa Presas, Aurora Eva
Allaoui , Youcef
Arabia Parera, Gemma
Baena Olmos, Jessica
Balañà Casals, Montserrat
Bancells Bau, Agustí
Basas Vilaseca, Silvia
Bota Crespo, Marc
Calvo Martín, Noemí
Carmona Catafal, Mònica
Castells Soler, Maria Ángels
Colomer Vidal, David
Cuberas Pujol, Judit
Enrique Massanell, Sofia
Estefano Orozco, Maria Belen
Franzoni Grau, Laia
Galan Adan, Noemi
Gurt Corominas, Laia



Jordan Suriñach, Sara
López Bonafont, Martí
Menció Vilaregut, Joaquim
Perez Losada, Mariona
Perpiña Colomer, Núria
Puig Folcra, Alexandre
Ramos Martin, Neus
Redondo Candela, Sandra
Soto Alcala, Laura
Sureda Avila, Susana
Valdivieso Vila, Anna

Mestre esp. Educació Especial
Avila Hindo, Pilar
Bernal Nieto, Marta Rita
Bou Codinachs, Mireia
Brau Roca, Maria dels Àngels
Busquets Marigó, Maria Esther
Candela Valls, Mònica
Ciruela Martínez, Meritxell
Cortés Alvarez, Laura
Fà Cateura, Sílvia
Figueroa Gil, Raquel
Gonzalez Perez, Susana
Grau Llach, Neus
Heras Muñoz, Mireia De Las
Linero Gamonales, Ana Maria
Malo Recio, Oscar
Mora Garriga, Maria
Moreno Dicha, María de las Nieves
Moreno Lopez, Ana
Ortega Martos, Ester
Peralta Rossinés, Anna
Perea Ripoll, Sara
Perez Torrecilla, Aida
Pou Fugarolas, Pilar
Puerto Sala, Pilar
Salarich Monreal, Marta
Sanchez Muñoz, Beatriz
Santacana Vidal, Núria
Torrella Lopez, Alexandra

Mestre esp. Educació Física
Abril García, Maria Manuela
Albiol Narciso, Albert
Altimira Muñoz, Santiago
Armengou Campoy, Mireia
Ayats Garcia, Ferriol
Bages Bosch, Meritxell
Batlle Oliveras, Neus
Bello Martínez, Guillermo
Bendicho Ruiz, Jordi
Bosch Garrell, Jordi
Cambray Roca, Noemi
Camps Esquerra, Joan
Climent Marés, Ferran
Coll Ferrer, David
Comas Casanovas, Albert
Comellas Soto, Marc
Curco Albuixech, David
Dalmau Boixadera, Jordi
Escudero Garcia, Maria
Felez Nobrega, Francesc
Fernandez Galbany, Antoni
Fernández Martínez, Isabel
Ferrer Mesa, Alberto
Ferrer Moreno, Anna
Fuertes Abad, Marta
Galmes Santandreu, Rosa
Garcia Rodriguez, Maria Casandra
Garcia Zaragoza, Georgina
Gener Camins, Marc
Gomila Ubero, Joel
González Salazar, Laura
Hernández Planas, Sònia
Julià Maset, Eugènia
Martí Frigolé, Pere
Martínez Gallego, Julio
Martos Torrecillas, Xavier
Montero Comas, Miquel
Montoliu Aguilera, Maria Nieves
Morral Ganduxé, Ferran
Orellana Aranda, Ferran
Palmada Barceló, Xènia
Palomo Roselló, Anna
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Paredes Puigdomènech, Carles
Pasarello Clerice, Mariano
Pi Gimeno, Anna
Pibernat Mas, Jordi
Pich Comas, Roger
Quero Lindio, Nagore
Rodriguez Torres, Sergi
Romeu Surriba, Jordi
Rubio Sedano, Francesc
Saa Quintana, Núria de
Salaet Pagà, Mònica
Sánchez Tellez, Nerea Meritxell
Serra Pou, Núria
Serrabassa Puntí, Gil
Serrat Font, Robert
Temporal Martinez, Ruben
Toset Gasso, Marta
Vila Pérez, Betsabé
Villanueva Planesas, Albert
Villullas Carreras, Sandra

Mestre esp. Educació Infantil
Abelló Huertos, Irene
Agudo Rovira, Clara
Alabern Machuca, Cristina
Alberch Verdaguer, Núria
Alegre Fructuoso, Maria Dolors
Antequera Cerdan, Ramon
Argemí Cierco, Neus
Arnaus Casasnovas, Julia
Barat Soler, Meritxell
Barroso Pérez, Cristina
Batallé Vilaró, Miriam
Beringues Rodriguez, Maite
Besalú Pagès, Marta
Bigas Freixas, Elisabet
Bonvehí Castañé, Anna
Bosch Arnau, Marta
Brengaret Caixas, Sandra
Caballero Noguero, Ana
Calm Martínez, Núria
Camprodon Rustarazo, Mireia
Cardona Xutglà, Anna

Carrasco Gomez, Elisabeth
Carrasco Linares, Laura
Casas Burló, Sandra
Castrillo Conesa, Laia
Cervera Rodriguez, Maria Alba
Comas Basso, Anna
Comellas Barniol, Jaume
Cordoba García, Mònica
Cordoba Ramirez, Laura
Delpueyo Botey, Ana Maria
Denuc Pujadas, Sandra
Dodas Font, Elisabet
Domènech Cosp, Laia
El Idrissi El Idrissi, Imane
Faja Blanch, Marta
Felix Forts, Maria Eugènia
Fernández Membrives, Míriam
Fernández Royo, Maria
Fernández Vidal, Marta
Fillat Fonts, Maria Elena
Fisas Vilaró, Margarita
Freixa Espuña, Vanessa
Fuentes Conejo, Ivette
Galeano Sancho, Alicia
Gálvez Gutiérrez, Patricia Azahara
Gallego Rosal, Rebeca Maria
Garcia Conchillo, Vanessa
García Orduña, Gerard
Garcia Rovira, Ana Maria
Garcia Rueda, Veronica
Gibert Costa, Laia
Giralt Borrell, Carla
Gironès Baró, Laia
Gol Terricabras, Ingrid
Gomez Fargas, Ingrid
Gómez Martínez, Sara
González Sala, Anna
Gou Diumé, Montserrat
Gregorio Herrero, Yolanda
Hernández Serrano, Raul
Hinojosa Pulido, Marta
Homs Puigdesens, Mònica
Jaime Subirana, Janina



Jesús Bras, Elisabet de
Jiménez Saura, Ona
López Vera, María Carmen
Llovera Llombart, David
Lluch Inglés, Ariadna
Magariño Marin, Imma
Marco Riu, Nair
March Cuadras, Gemma
Marro Llevadot, Montserrat
Marti Bruguera, Mariona
Martin Soler, Judit
Martínez Hugas, Maria
Massaneda Bruguera, Laura
Mesa Salgado, Eva
Mir Hugas, Laura
Molas Alsina, Anna
Molinas Nadal, Cristina
Moliner Miralpeix, Anna
Molpeceres Menéndez, Verónica
Montala Melero, Yurema
Moreno Fernández, Catalina
Moreno Ferrer, Mònica
Moreta Rovira, Susana
Muñoz German, Isabel Maria
Olmo Casellas, Mireia del
Orriols Badia, Joan
Padró LLort, Diana
Palacios Garcia, Laura
Palomar Cuní, Maria Nieves
Paradell Puig, Anna
Pascual Illa, Cristina
Pastor Zambrano, Maria Teresa
Peña Torres, Yolanda De La
Pérez Bartolomé, Susana
Pérez Sayós, Montserrat
Pilo Carnerero, Eva Maria
Planas Riera, Sílvia
Porcel Pérez, Esther
Portabella Vilardell, Núria
Pradell Masferrer, Anna
Prieto Urpina, Sara
Puertas Porta, Gemma
Puigdevall Oliveras, Mònica

Ramis Femenias, Juana Maria
Raurell Mola, Elisabet
Ribas Latorre, Olga
Rico Ramon, Miriam
Robles Parés, Susana
Ros Hidalgo, Yolanda
Rosa San Nicolas, Laia de la
Rovira Homs, Marta
Rubio Molina, Silvia
Selles LLimos, Elisabet
Sitjà Arumí, Laura
Solà Rafart, Olga
Soler Casanovas, Ariadna
Soto Duarte, Mònica
Subirana Herranz, Jordina
Valenzuela Esparch, Edna
Vallès Safont, Núria
Verdugo Soto, Carolina
Vidal Seefeld, Silvia
Vilá Burgas, Irene
Vilardebó Perxachs, Laia

Mestre esp. Educació Primària
Aguilera Rodriguez, Cristina
Arimany Casadesús, Núria
Arnal Julià, Sílvia
Ayguadè Segarra, Núria
Bassagaña Faja, Maria
Bedmar Mas, Carolina
Bertomeu Cases, Danae
Bou Mena, Gema
Carrasco García, Jose Luis
Casals Cullell, Marta
Cobo Yañez, Emma
Cordoba Gimenez, Juan
Cruz Cruz, Estefania
Espuig Alonso, Cristina
Estapé Fossas, Helena
Girón Magro, Marta
Martí Colomé, Roser
Mestres Aldavo, Jordi
Olivé Mercader, Martin
Piedrahita Amell, Alejandro
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Planàs Serradell, Mireia
Rodriguez Díaz, Miriam
Sánchez Granell, Lorena Estefania
Serrano Aguilera, Mireia
Serrano Bravo, Consolación
Solà Serra, Cristina
Toro Pedrals, Cristina
Traserra Torres, Sheila
Vera González, Javier
Vilaseca Bernaus, Elisabet
Yetor Marín, Noelia

Mestre esp. Llengua Estrangera
Balsalobre Pérez, María José
Cuesta Yuste, Sara
Dalmau Palomar, Ester
Datsira Vila, Albert
Formatje Bansells, Marta
Giralt Colomé, Carolina
Gris Clos, Ivette
Gutierrez Vilamala, Sandra
Llorens Colomer, Joan

Lluch Inglés, Ariadna
Massanas Ordóñez, Marina
Paré Martí, Ramon
Quesada Blanco, Ariadna
Tubau Solé, Sílvia

Llicenciatura de Psicopedagogia
Arimany Suriñach, Núria
Duran Batallé, Lurdes
Fernàndez Perelló, Verònica
Forrellat Canet, Montserrat
Illamola Vilà, Judit
Martí Rodríguez, Raquel
Miret Roig, Meritxell
Mudarra Pons, Cristina
Nesplé Guillem, Ester
Nesplé Guillem, Ester
Oliver Serra, Juncal
Olmos Martínez, Maria Glòria
Pons Pons, Lucia
Puig Belmonte, Ester
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BEQUES

BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI

INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Caixa Manlleu Caixa Pensions Caixa Manresa

Import (e) 18.000,00 24.000,00 7.200,00

Ministeri d’Educació i Ciència Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya

Nombre de Beques Nombre de Beques
sol·licituds acceptades Import (e) sol·licituds acceptades Import (e)

Facultat d’Educació 464 282 559.518,51 421 306 100.560,48

E.U. Ciències de la Salut 272 136 411.724,08 242 178 59.269,35

Fac. d’Empresa i Comunicació 266 131 330.028,40 240 145 48.809,10

Escola Politècnica Superior 136 61 176.424,50 112 71 24.058,50

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 56 28 79.390,03 45 31 10.498,14

TOTAL 1.194 638 1.597.085,52 1.060 731 243.195,58

INSTITUCIONS PRIVADES

País Basc

Nombre de Beques
sol·licituds acceptades Import (e)

E.U. Ciències de la Salut 11 5 19.483,76

Escola Politècnica Superior 1 - -       

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 1 - -

TOTAL 13 5 19.483,76
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BEQUES PER MOBILITAT D’ESTUDIANTS
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TOTAL IMPORT BEQUES

Total import beques: 2.920.219,26G

Concepte Import (e)

Beques fons social 471.366,72

Beques col·laboració 320.645,97

Beques Formació Continuada / Tercer Cicle 127.602,34

TOTAL 919.615,03

UNIVERSITAT DE VIC

Beques64

Comissió Europea Caixa de Manlleu MEC

Programa Erasmus / Sòcrates 46.029,00 18.800,00 26.810,37
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INFORMACIÓ ECONÒMICA I EQUIPAMENTS

El tancament de l’exercici econòmic continua la tendència presentada en l’informe del
curs anterior basada en tres eixos principals: estabilitat, aplicació del Pla Estratègic, execució
del Pla d’Inversions i el seu finançament.

Estabilitat

La liquidació pressupostària presenta un Equilibri entre ingressos i despeses amb un
resultat positiu del 2,2% dels ingressos. La millora dels ingressos és conseqüència de dos factors
principals: Millora de la subvenció del contracte programa amb un increment del 17% i la ten-
dència ja contemplada en l’exercici anterior d’un increment de la facturació per transferèn-
cia de coneixement i d’altres serveis del 30%. També s’ha produït un creixement moderat de
la despesa del 10% (2.7% d’inflació) amb una desviació global d’execució respecte a la previsió
del pressupost del 4%.

Pla Estratègic

Aquest curs 2006/07 és el segon any d’aplicació de Pla Estratègic de la UVic. 
En l’àmbit de Docència s’ha acabat d’implantar el quart curs de les llicenciatures de

Biotecnologia i de Comunicació Audiovisual i s’ha impartit el primer màster oficial en Co mu -
nicació i Gastronomia. També s’han destinat recursos per potenciar la Formació Con tinuada
(Aula L3).

En l’àmbit de Recerca s’ha continuat amb el desplegament del II Pla de Recerca ini-
ciat el curs 2005/2006 amb la contractació de nous professors perquè els professors doctors pu-
guin destinar més temps a la investigació.

En l’àmbit de Gestió i Recursos, la planificació en base al pressupost ha permès li-
quidar el pressupost pràcticament sense desviacions significatives, els ingressos per matrícules
s’han desviat un 2,3% i  les despeses de personal només un 2%.

Execució del Pla d ’Inversions i el seu finançament

Les inversions realitzades durant el curs 2006-07 en espais i equipaments dins el marc
proposat pel Pla Estratègic aprovat l’any 2005 han tingut un cost de 1.623.585¤. Aquestes in-
versions han estat finançades pel pla de finançament realitzat el curs passat mitjançant la for-
malització d’un préstec a llarg termini.

Les inversions més significatives han estat:
– Construcció de la 3ª planta de l’edifici F2.
– Obres de condicionament i renovació de l’edifici A (Rectorat).
– Inici de la 2ª fase de la Masia Torre dels Frares, futura seu d’Eumogràfic.
– Construcció de nous espais segons les necessitats del nou marc EEES, com les tuto-

ries.



INGRESSOS I DESPESES

SELECCIÓ DE PERSONAL

Personal docent:

Perfils oferts segons premsa/web: 25

Currículums rebuts: 193

Comissions de selecció: 6

Persones contractades: 17 

Personal d’administració i serveis:

Llocs oferts segons premsa/web: 7

Nombre  de currículums rebuts: 155

Nombre de comissions de selecció: 7

Nombre  de persones contractades: 6

Realització Pressupost Realització Variació Desviació
2005/2006 2006/2007 2006/2007* Realització Real/Press.

€ € €

Ingressos 22.340.636 22.926.226 24.413.007 9% 6%

Matrícules 14.834.251 15.223.444 15.575.846 5% 2,3%

Subvencions 5.960.146 6.679.932 6.990.478 17% 5%

Altres ingressos 1.039.666 514.420 1.355.997 30% 164%

Subvencions en capital 506.572 508.430 490.686 -3% -3%

Despeses 21.635.416 22.923.649 23.875.385 10% 4%

Personal 16.710.867 17.850.843 18.142.813 9% 2%

Despeses de funcionament i altres 3.249.228 3.459.780 3.757.916 16% 9%

Beques i ajuts 516.676 486.412 656.195 27% 35%

Amortitzacions i provisions 1.158.644 1.126.613 1.318.462 14% 17%

Resultat 705.220 2.577 537.621 -24%

* Auditoria en curs
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– Primera fase del pla d’instal·lació d’equipaments audiovisuals i multimèdia en els es-
pais docents de la UVic.

– Inici del pla d’instal·lació d’aire condicionat.
– Renovació d’equips informàtics.

ANTONI UIX GUELL

Gerent



BALANC DE SITUACIÓ

PASSIU 30/6/06 30/6/07 Variació % var.

PASSIU NO EXIGIBLE 17.006.249 16.707.212 -299.037 -1,76%

FONS PROPIS 12.858.032 13.014.680 156.649 1,22%

SUBVENCIONS DE CAPITAL 4.148.217 3.692.531 -455.686 -10,99%

PASSIU EXIGIBLE 12.367.064 13.094.758 727.694 5,88%

CREDITORS A LLARG TERMINI 6.402.821 6.735.076 332.255 5,19%

CREDITORS A CURT TERMINI 5.964.244 6.359.682 395.439 6,63%

Amb entitats de crèdit 1.020.220 1.230.378 210.159 20,60%

Amb empreses del grup 109.263 256.515 147.252 134,77%

Creditors comercials 1.668.931 1.818.319 149.388 8,95%

Amb Administracions públiques i 2.393.977 2.260.494 -133.483 -5,58%

altres deutes no comercials

Ingressos avançats 771.853 793.976 22.123 2,87%

TOTAL PASSIU 29.373.313 29.801.970 428.656 1,46%

ACTIU 30/6/06 30/6/07 Variació % var.

IMMOBILITZAT 26.762.244 26.279.675 -482.569 -1,80%

Despeses d´establiment 162.091 79.425 -82.666 -51,00%

Immobilitzat immaterial * 11.834.701 11.359.752 -474.949 -4,01%

Immobilitzat material 17.650.377 18.967.770 1.317.393 7,46%

Amortitzacions acumulades -7.004.507 -7.894.575 -890.068 12,71%

Immobilitzacions financeres 4.119.582 3.767.304 -352.279 -8,55%

DESPESES A DISTRIBUIR EN DIV.EX. 4.389 159 -4.230 -96,37%

ACTIU CIRCULANT 2.606.680 3.522.135 915.455 35,12%

Existències 0 0 0

Deutors 1.887.056 2.827.601 940.546 49,84%

Inversions financeres temporals 127.638 128.719 1.081 0,85%

Tresoreria 215.737 164.559 -51.178 -23,72%

Despeses avançades 376.251 401.256 25.006 6,65%

TOTAL ACTIU 29.373.313 29.801.970 428.656 1,46%
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PREMIS I DISTINCIONS

PREMIS CONCEDITS

— Ricard Torrents va rebre la Creu de sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, que
s’atorga a persones que han destacat en els àmbits de la cultura, el civisme o en la defensa de la
identitat catalana, i el Premi Nacional de Cultura en l’àmbit de Pensament i Cultura Científica
pel seu llibre Art, poder i religió. La Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí.

— Núria Camps, estudiant de Traducció i Interpretació, va rebre el Premio Nacional de
Fin de Carrera de Educación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia.

— Anna Puig Ribera, va obtenir el Premio Patxi Català de la Escuela Andaluza de Salud
Pública al millor treball d’investigació presentat en el Congreso de la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

— Pel juny es lliuraren els 9ens Premis de Recerca de Batxillerat als millors treballs de
recerca d’estudiants de batxillerat. Es presentaren 164 treballs, dels quals 19 reberen algun premi
o accèssit.

— Convocatòria de la 7a edició del Premi EUCS a la Promoció de la Salut per als mi-
llors treballs o materials divulgatius inèdits relacionats amb la promoció i l’educació per a la sa-
lut. Organitzat pel Departament de Salut Comunitària i Salut Mental, s’adreçava a tots els es-
tudiants matriculats a la UVic i es va dotar amb 1200 ¤.

— El lliurament del premi va tenir lloc l’11 de maig de 2007, en el marc dels actes de la
Diada d’Infermeria. Es va adjudicar un primer premi de 600 euros al treball “Relacions Sexuals
Saludables”, de Sheila de los Santos Deogracia, Carmen Mesa Hernández i Jèssica Zorrilla Caro;
i dos accèssits, de 300 euros cadascun, als treballs “Fes vida, fes salut”, de Cristina Martínez
Olivares, i “Què mengen l’Ona i la Laia?”, de Rosa Bedmar Sánchez, Guadalupe Pascual Carreta,
Anna Torrent Moret i Eva Roura Jou.

El jurat el formaven els professors Amadeu Godayol, Maria Carme Raurell, Elisenda
Realp Cortillas i Anna Bonafont Castillo.

PREMIS REBUTS

— Anna Bonafont i Castillo va rebre el premi 2006 A prop teu, atorgat pel Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona, per les seves aportacions a la professió infermera. 

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Premis concedits

— XI Premi de Traducció Andreu Febrer. La Facultat va convocar l’onzena edició del
Premi de Traducció Andreu Febrer. La convocatòria d’enguany proposava traduccions de tex-
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tos sobre Teràpies Alternatives. La responsable de l’organització i secretària del tribunal fou la
professora del departament de Francès de la Facultat, Marta Recuenco. El jurat el van formar
Lluís Cugota (periodista de divulgació científica), Peter Gerbrecht (professor de l’EI de la UVic
i traductor), Miquel Pujol (professor de la FCHTD de la UVic i traductor), Ester Rosàs (tra-
ductora professional i cofundadora de l’agència de traducció Traducnologies) i Anna Rovira
(professora de l’EUCS de la UVic, infermera i especialista en sofrologia caycediana). Els gua-
nyadors de l’onzena edició del Premi de Traducció Andreu Febrer van ser: Lídia Roig Teis
(Universitat Autònoma de Barcelona), premi de traducció al català per la traducció “Medicina
ancestral”, de Rüdiger Braun; Gal·la Calaf Planell (Universitat Autònoma de Barcelona), accès-
sit de traducció al català per la traducció “Homes i depressió: veure per creure”; Carlos Gómez
Bautista (Universitat de Vic), premi de traducció a l’espanyol per la traducció “Terapias com-
plementarias y judaísmo clásico”, de Fred Rosner i Sara de Albornoz Domínguez (Universidad
de Granada), accèssit de traducció a l’espanyol per la traducció “Una revisión crítica de las te-
rapias complementarias para la astenia tumoral”, d’Amit Sood et alii.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Activitat institucional

— Acte de lliurament de diplomes I Promoció de Biotecnologia (2003-2007), celebrat
el 25 de maig de 2007.

Premis rebuts 

— L’estudiant Ester Dalmau, de la Llicenciatura de Ciències Ambientals, ha rebut el
Premi especial de Caixa Manlleu per a la millor presentació d’estades a l’estranger per a la seva
estada de pràctiques a Argentina (Ushuaia).

— L’estudiant Josep Maria Sans, de l’E.T.Telecomunicació ha rebut el Premi COETTC
que atorga el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació al millor alumne de la
UVic.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Premis rebuts 

— Els alumnes Albert Ausiró i Carles Gaspar de la Llicenciatura de Publicitat i
Relacions Públiques, i Jaume Masarnau de la Llicenciatura de Comunicació Audiovisual, gua-
nyadors del Concurs per Joves Creatius Universitaris convocat en el marc de la promoció de
Canal de Historia (espai que s’emet a Catalunya per Digital +, Imagenio, Ono, Jazztelia TV, i
d’altres cadenes).

— Corral, J.A. Ajut a la investigació otorgat per l’Institut Ignasi Vilallonga d’Economia
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i Empresa (foment de la cooperació a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, EURAM) per dur a
terme durant un any el projecte de recerca “Desenvolupament de nous productes turístics. El
cas de la comarca d’Osona”.

— Al Grup de Recerca d’Interaccions Digitals –GRID- li van atorgar l’ajut de la IV
Convocatòria per a Projectes de Recerca sobre Comunicació Audiovisual del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, titulada “Comunicació i dispositius mòbils a Catalunya: actors, con-
tinguts i tendències”.
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RELACIONS INTERNACIONALS I 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Acords de col·laboració i convenis pendents de signar 

S’han mantingut contactes amb la Universitat de Mòdena (Itàlia), la Universidad de
León (Somoto, Nicaragua), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) i la Universidad de
Trujillo (Perú) per signar un conveni marc del programa Erasmus.

Mobilitat d ’estudiants 

–Estibaliz Villanueva Pagalday, de Teràpia Ocupacional, ha realitzat una estada de tres
mesos en el marc del programa Erasmus a CVSU-Fyn, a Dinamarca.

–Montserrat Damián Solà i Marc Vilaregut Soler, de Fisioteràpia, van realitzar una es-
tada de pràctiques de 5 setmanes a Somoto (Nicaragua) en el marc de la col·laboració establerta
entre la Universitat de Vic i Minsa i Assomvic.

–Margarita Bauzà Riera, Ana Rebenaque González i Montserrat Grau Nerín, de
Nutrició Hunana i Dietètica, van realitzar una estada de pràctiques de 5 setmanes a Managua
(Nicaragua), en el marc de col·laboració establerta entre la Universitat de Vic i la UNAN-
Managua.

–Marta Cateura Garcia, Anna Macias Garcia, Marc Magem Blancafort, Lara Tobia
Pérez, Vanesa Cañas Carrasco, Judith Espada Trespalacios, Elisabet Solerdelcoll Soldado, Ingrid
Rovira Vilamala i Olga Vivet Massitjà han realizat una estada de pràctiques de 4 setmanes a
Somoto, Nicaragua, en el marc de col·laboració establerta entre la Universitat de Vic i Minsa i
Assomvic.

–Irene Roth Pérez, de Nutrició i Dietètica ha realitzat una pràctica de cinc setmanes
a Argentina.

–Iliana Morales Fernández i Angelina Vilaseca Ribas, de Teràpia Ocupacional, van re-
alitzar una pràctica de sis setmanes a l’Hospital de Rehabilitació San Jorge de Burzaco, en el
marc del conveni signat amb la Universitat Nacional de Quilmes (Argentina) i la Universitat de
Vic.

–Verónica Morante Muñoz, de Teràpia Ocupacional, ha realitzat una estada de pràcti-
ques de 6 setmanes al Centre de Santa Maria Psichiatric de Saint-Truiden, a Bèlgica.

–Nadia Rosell Rovira i José Luís Moure Pereira, de  Fisioteràpia, han realitzat una pràc-
tica de 5 setmanes a l’Hospital Ntra. Sra. de Meritxell, a Andorra la Vella. 

–Xavier Moreno de la Vega Lera, de Fisioteràpia, ha fet una estada de pràctiques de 5
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setmanes al Centre de Readaptation Fonctionelle de Broncho-Pneumologie, de Phisiologie et
Reeducation Professionalle, de Les Escaldes. França.

–Meritxell Gallego Ferreiro, de Fisioteràpia, va realitzar unes pràctiques de 5 setma-
nes al Centre Villeneuve de Les Escaldes, a França, i una estada de pràctiques al Centre de
Fisioteràpia Medisport, d’Andorra.

–Michelle Vicente Moya, de Fisioteràpia, ha realitzat unes pràctiques de 5 setmanes a
Montpeller, França.

–David Bares Boluda, de Fisioteràpia, va realitzar una estada de 5 setmanes al Centre
Medical Docteur Bouffard-Vercelli, a Cerbère, França.

–Antoni de Prades Carreter, Georgina Pujol Van der Does i Amaya Zaplana han re-
alitzat unes pràctiques de 4 setmanes a Beauvais, França.

Mobilitat de professors

–Eva Rovira i Núria Obradors van assistir al workshop Implantations of the European
Dietetic Benchmark Statement, amb la finalitat d’establir els estàndards europeus dels ensenya-
ments en Dietètica, definir les competències dels dietistes europeus i establir el nivell de profi-
ciency.

Lloc: Birmingham, 23 de setembre.
–Salvador Simó va assistir con a docent (8 hores) al curs organitzat per Enote: Ipcourse

“Inclusió social de les persones amb discapacitat”.
Lloc: Ankara. Turquia.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Mobilitat Estudiants

— La Facultat gestiona actualment uns 40 convenis bilaterals amb universitats d’uns
15 països de la Unió Europea, Nord-Amèrica i  la Xina.

21 estudiants de la FEC han cursat estudis en universitats estrangeres.

Àrea d ’Empresa
1 University of Teesside (Anglaterra)
4 Rotterdam Business School (Holanda)
1 Häme Polytechnic  (Finlàndia)
1 University of Bedfordshire (Regne Unit)
1 NHTV Breda (Holanda)
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Àrea de Comunicació
1 Mount Saint Vincent  (Canadà)
2 Mount Royal College (Canadà)
1 Roehampton University (Anglaterra)
3 Università della Svizera Italiana (Suïssa)
2 NHTV Breda (Holanda)
3 Università degli Studi di Torino (Itàlia)
1 University of North Carolina (USA)

— Xavier DoCampo i Pol Bardolet de Comunicació Audiovisual, M. Teresa Ripoll
d’ADE i Montserrat Montaner de PIRP, reben l’ajut a la mobilitat de Caixa Manlleu.

— El maig de 2007, en el marc del programa intensiu “IP Lobbying”, becat per
Brussel·les, 5 estudiants de la FEC van fer una estada de 2 setmanes a Brussel·les. Coiordinació:
Daniel Nicholls del departament de Llengües estrangeres.

— Els dies 14 i 15 de maig de 2007, 4 estudiants de Periodisme, visitaren les Institucions
europees a Brussel·les i assistiren al Seminari de Formació Europea per a estudiants de
Periodisme organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Coordinació: Eva Caro
i Ainara Mancebo.

Han cursat estudis a la FEC 59 estudiants internacionals provinents de:

7 Fachhochschule Bielefeld (Alemanya)
4 NHTV Breda (Holanda)
2 Universidade Do Minho (Portugal)
4 Mount Royal College (Canadà)
2 Roehampton University (Regne Unit)
8 Rotterdam Business School (Holanda)
1 Tampere Polytechnic (Finlàndia)
4 Université de Valenciennes (França)
5 FH Wien (Àustria)
1 Université de Franche Comté (França)
2 Ephec, Brussel·les (Bèlgica)
2 Unviersity of Bedfordshire (Regne Unit)
2 Mount Saint Vicent (Canadà)
1 École Superieure Saint Etienne (França)
4 UITM Rzeszow (Polònia)
10 Beijing Union University (Xina)

Mobilitat Professors

Han impartit docència a l’estranger en el marc del programa Erasmus:

Dr. Fernando G. Jaén – Université de Franche Comté (França)
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Dr. Hugo Pardo – Universidade Do Minho (Portugal)
Dra. Alejandra Aramayo – Université de Valenciennes (França)
Dr. Enric Casulleras – Université de Valenciennes (França)
Prof. Joan Ramon Rodríguez – Universität Jena (Alemanya)
Prof. Daniel Nicholls –FH Bielefeld (Alemanya)
Dr. Carlos Scolari – FH Wien (Âustria)

— Els 21 i 22 de setembre de 2006, Mercè Prat visità la NHTV Breda, a Holanda.
— Del 5 al 7 de novembre de 2006, Mercè Prat i el professor D. Nicholls visitaren la

Universidade do Minho a Portugal, amb motiu de la reunió de la xarxa DEGI. 
— En el marc de l’International Day, organitzat per la Universidade do Minho, el prof.

Daniel Nicholls presentà el workshop: Going International with Business.
— Del 8 al 10 de novembre de 2006, Mercè Prat, visita la Mikkeli Polytechnic a

Finlàndia, amb motiu de la reunió de la xarxa IBSEN.
— Del 20 al 28 de gener de 2007, el Dr. Carles Torres, el Dr. Santi Ponce, el prof. Gonçal

Calle, la prof. Gisel Li i Mercè Prat viatjaren a Beijing, Xina, on visitaren diverses universitats,
el cònsul espanyol i el conseller d’educació espanyol en aquell país. 

— El 14 de febrer de 2007, el Dr. Santi Ponce, el prof. Gonçal Calle i Merè Prat, visi-
taren l’ambaixador de Xina a Espanya, Sr. Wang Zhiwei a Madrid.

— Els 22 i 23 de març de 2007, el Dr. Carlos Scolari i Mercè Prat, visitaren la FH Wien
a Àustria.

— Del 23 al 25 de maig de 2007, Mercè Prat, assistí a la reunió de la xarxa DEGI a la
University of Teesside. 

Han visitat la FEC en el marc del programa Erasmus:

Prof. Kerstin Sommer – FH Bielefeld (Alemanya)
Sra. Andrea Boogard – Rotterdam Business School (Holanda)
Prof. F.J. Montiel – Universität Jena (Alemanya)
Prof. Bernd Kleinheyer – FH Bielefeld (Alemanya)
Prof. Harri Tuomola – Häme Polytechnic (Finlàndia)
Sr. Miguel Bravo – NHTV Breda (Holanda)
Sra. Aldona Awegierak – UITM Rzeszow (Polònia)
Prof. Lourdes Melcion – Roehampton University (Regne Unit)

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acords de col·laboració i convenis signats

— S’ha ampliat el conveni Erasmus amb la HAMK (Finlàndia) afegint-hi carreres
d’Enginyeria.
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— S’ha acordat signar un conveni Erasmus amb la Universitat d’Aahrus (Dinamarca).
— El Tessedik Sámuel College (Békéscsaba, Hongria) ha sol·licitat la possibilitat de

signar un conveni Erasmus amb l’EPS.

Mobilitat d ’estudiants de la UVic 

Estudiants de l’EPS que han realitzat estades Erasmus en diverses universitats estra-
ngeres:

— Ayna Pla i Sanz (Llicenciatura de Ciències Ambientals), a la HAMK (Finlàndia) du-
rant tot el curs 2006-07.

— Sílvia Escolano i Morales (Llicenciatura de Biotecnologia), a la Facchochshule
Hannover (Alemanya), durant tot el curs 2006-07.

— Patrícia Gutiérrez i Carrera (Llicenciatura de Biotecnologia), a la Universitat de
Cardiff (País de Gal·les), segon quadrimestre del curs 2006-07.

— Juan José Acosta i Macanas (Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions), a la Georg
Simon Ohm Facchochschule Nürnberg (Alemanya), el segon quadrimestre del curs 2006-2007. 

Mobilitat d’estudiants dins del Programa Medi Ambient i Desenvolupament Humà
Sostenible.

— Joana Rodriguez i Bergadà, de la Llicenciatura de Ciències Ambientals i d’Enginyeria
Tècnica Agrícola, va fer una estada de 3 mesos (d’octubre a desembre de 2006) al CADIC
(Centro Austral de Investigaciones Cientificas), Ushuaia (Argentina), per a la realització del
Treball Final de Carrera Grado de impacto en el suelo y la vegetación en áreas de uso público del Parque
Nacional de la Tierra del fuego. Tutora del CADIC: Alicia Moretto, de l’Àrea de Biologia Terrestre
del CADIC.

— L’estudiant Anna Magem i Grau d’Enginyeria Tècnica Agrícola va fer una estada de
3 mesos (d’octubre a desembre de 2006) al CADIC (Centro Austral de Investigaciones
Cientificas), Ushuaia (Argentina), per a la realització del Treball Final de Carrera Valoración eco-
nómica de los recursos naturales de la Tierra del Fuego. Tutors del CADIC: Dr. Gustavo Bonorino, i
Dr. Mariano Jäger de la Universidad Nacional de la Matanza.

Fora del marc Erasmus, el Departament de Biologia de Sistemes de l’EPS ha mantin-
gut, al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre de 2007, els projectes acadèmics que es des-
criuen a continuació. Tots aquests projectes impliquen l’estada de l’alumne de la Llicenciatura
de Biotecnologia a la institució esmentada.

— Bioinformàtica: Estratègies d’anàlisi de regions reguladores del genoma
Institució: Università degli Studi di Bari (Itàlia). Professors: Dr. Graziano Pesole (It),

Dr. Josep M. Serrat i Jurado (Cat). Alumna: Sara Hernández.
— Estudi de la relació de la diabetis tipus 2 i inflamacions degudes a l’obesitat.

Institució: Department of Human Nutrition, Foods and Exercise. Virginia Tech (USA).
Professors: Dr. Josep Bassaganya-Riera (USA), Dr. Jordi Planas i Cuchí (Cat). Alumnes: Elisa
Duran, Marcel Orpí.
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— Com afecta l’estrès als mecanismes de plasticitat neuronal en el cervell. Institució:
Research Group of Neurobioloy of Learning and Memory, National Centre for Biological
Sciences, Bangalore (Índia). Professors: Dr. Sumantra Chattarji (India), Dr. Jordi Planas i Cuchí
(Cat). Alumne: Marta Castellanos.

— Aproximació bioinformàtica a la senyalització per Ca2+ en algues marrons (Fucus).
Institució: Marine Biological Association, Plymouth, UK. Professors: Dr. Colin Brownlee (UK),
Dr. Jordi Viver i Fabregó (Cat). Alumne: Oriol Hervàs Cortés.

— Fisiopatologia molecular de fosfolipases. Institució: Institut de Pharmacologie
Moléculaire et Cellulaire, Valbonne, (France). Professors: Dr. Gerard Lambeau (Fr), Dr. Jordi
Planas i Cuchí (Cat). Alumne: Derek Latil

Estudiants estrangers a la UVic

— Els estudiants Katarzyna Karolina Derc, Mateusz Fenske i Marcin Lamparski, de la
Universitat Nicolau Copèrnic de Torun (Polònia), han realitzat estades Erasmus a l’EPS en el pri-
mer quadrimestre del curs acadèmic 2006-07. L’alumne Sebastian Gulinski, de la mateixa uni-
versitat, ha realitzat una estada Erasmus d’any acadèmic a l’EPS durant el curs 2006-07.

Mobilitat de professors de la UVic 

— Els Drs. Jordi Solé i Casals i Pere Martí i Puig han visitat l’Institut National
Polytechnique de Grenoble (França), de l’11 al 16 de febrer de 2007.

— Dr. Vladimir Zaiats i Protchenko ha vistitat la Universitat Nicolau Copèrnic de
Torun (Polònia), del 31 de març al 7 d’abril de 2007.

— Josep Ayats i Bausells ha fet una visita preparatòria a la Universitat d’Aahrus
(Dinamarca) i una altra a la HAMK (Finlàndia), del 23 d’abril al 2 de maig de 2007.

— Manel Vilar i Bayó ha visitat la Wroclaw Agricultural University (Polònia), del 12 al
18 de maig.

— Els Drs. Jordi Solé i Casals i Vladimir Zaiats i Protchenko el dia 25 de maig han fet
una presentació del congrés NOLISP’09 (Non-Linear Speech Processing), que se celebrarà a la
UVic l’any 2009, en el transcurs del congrés NOLISP’07 celebrat enguany a la Université Paris
6 (França).

— El Dr. Vladimir Zaiats i Protchenko ha participat en el seminari Universiry-Enterprise
Cooperation: Building on new challenges from past experience, celebrat del 18 al 20 de juny a Bonn or-
ganitzat per DAAD.

— El Dr. Vladimir Zaiats i Protchenko ha realitzat un visita el 20 de juny de 2007 al B-
IT (Bonn-Aachen International Center for Information Technologies, Bonn, Alemanya) pre-
paratòria per elaboració del programa Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació.
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Visites de professors a la UVic

— La Dra. Malgorzata Korzeniowska, de la Wroclaw Argicultural University (Polònia),
ha visitat l’EPS del 30 d’abril al 6 de maig i ha fet una presentació de la Universitat de Wroclaw,
i ha participat en sessions de discussió de resultats de recerca amb el Grup de Recerca del Medi
Ambient.

— El Prof. Dr. Rudolf Lindner, de la Georg-Simon-Ohm-Facchochschule-Nürnberg
(Alemanya) ha visitat l’EPS del 12 al 18 de maig i ha impartit classes sobre Energia Solar
Fotovoltaica dins el marc d’assignatura d’Energies Renovables.

— El Prof. Dr. Oleksandr Zaihraiev, de la Universitat Nicolau Copèrnic de Torun
(Polònia), ha visitat l’EPS del 21 de juny al 2 de juliol. Durat la seva visita, ha realitzat supervisió
de l’estada de l’alumne Sebastian Gulinski de Torun. Ha participat en sessions de discussió de
resultats de recerca amb el Dr. Vladimir Zaiats i Protchenko, del Grup de Recerca de
Processament de Senyal de l’EPS.

— El Dr. Josep Bassaganya i Riera (Virginia Polytechnic Institute and State University,
EUA) ha fet una visita a l’EPS per preparar estades d’alumnes de Biotecnologia a Virginia i dis-
cutir amb el responsable de Relacions Internationals de l’EPS la possibilitat de signar un con-
veni marc de col·laboració entre l’EPS i la Universitat de Virginia.

— El Dr. Gerard Pohl, de la Universitat de Linz (Àustria), ha fet una visita a l’EPS i ha
participat en les activitats del Grup de Recerca en Medi Ambient.

— El Dr. Oscar Amin, responsable del Laboratori d’Ecotoxicologia i Contaminació
Marina del CADIC (Ushuaia, Argentina), ha fet una visita a l’EPS el 31 de maig de 2007 i ha im-
partit una conferència titulada Estudios ambientales en ecosistemas marinos perturbados, Bahías de
Ushuaia, Argentina. En la mateixa sessió els alumnes de l’EPS que van fer estades al CADIC du-
rant el curs 2006-07 han fet presentacions dels resultats de les seves estades a Argentina.

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Mobilitat d ’estudiants Sòcrates/Erasmus 

— Un total de 19 estudiants de la FCHTD han estudiat a l’estranger en el marc dels
acords Sòcrates/Erasmus:

Alemanya: Universitat de Colònia (3 estudiants tot el curs).
Bèlgica: Institut Libre Marie Haps-Brussel·les (2 estudiants tot el curs).
Finlàndia: Universitat de Tampere (2 estudiants tot el curs).
Itàlia: Universitat de Bari (2 estudiants un quadrimestre).
Regne Unit: Universitat de Cardiff (3 estudiants tot el curs i 4 un quadrimestre) i

Universitat de Bristol (3 estudiants tot el curs).
— 10 estudiants estrangers han estudiat a la Facultat en el marc del mateix programa:
Alemanya: Universitat de Colònia (1 estudiant un quadrimestre) i Universitat de Jena

(1 estudiant tot el curs).
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França: Universitat d’Orleans (1 estudiant tot el curs) i Universitat de Picardie-Jules
Verne (1 estudiant un quadrimestre).

Itàlia: Universitat de Bologna (1 estudiant tot el curs) i Universitat d’Urbino (1 estu-
diant un quadrimestre).

Polònia: Universitat de Lodz (3 estudiants un quadrimestre).
Regne Unit: Universitat de Cardiff (1 estudiant un quadrimestre).

Intercanvis de professorat Sòcrates/Erasmus

— 4 professors de la Facultat han realitzat estades a l’estranger dins d’aquest programa:
Jordi Chumillas, Eusebi Coromina i Ricard Giramé (Universitat de Bologna) i Núria Cañellas
(Haute École Paul-Henri Spaak de Brussel·les).

— 2 professors han visitat la FCHTD dins del mateix programa: Don Kiraly (Uni -
versitat de Mainz-Germersheim) i Mike Garant (Universitat de Tampere).
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PROGRAMES DE PRÀCTIQUES

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

S’han signat 72 convenis de cooperació educativa, amb un total de 26.244 hores. Els convenis i les pròrrogues
corresponents s’han signat amb 45 empreses i hi han participat 61 estudiants. Això significa una ràtio de 1,60
convenis per empresa i de 1,18 convenis per estudiant, xifres que indiquen el grau de satisfacció dels estudiants
i del món empresarial amb aquesta fórmula de col·laboració.

Relació d’empreses i institucions amb les quals s’han signat convenis:
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Altimiras Enginyers Consultors
Aromics
Barcelona Supercomputing Center
Biocontrol Technologies
Biokit
Bionostra
Blau Consultors Serveis Professionals
BSC Barcelona Supercomputing Center
Cantarey Reinosa
Cata Electrodomesticos
Chocovic
Consorci Hospitalari de Vic
Control Modular
D.M. Electrònica
Departament de Genètica-Universitat de Barcelona
Diputació de Tarragona
Educa Viladrau
Egavic Serveis d’Enginyeria
Elausa, Electrònica i Automatismes
Embotits Salgot
Freixenet
Fundació Institut de Recerca. Hosp. Universitari Vall

d’Hebron

GIP Enginyeria, Serveis i Obres
Greccat
Grup Vemsa 1857
Grupo General Cable Sistemas
Hospital Clínic de Barcelona
Hospital Universitari de Bellvitge
Impevic
INAC Enginyeria i Aplicacions de Control
Irsicaixa
IRTA
Laboratoris Almirall
Mobles Limba
Neg Sites
Nestlé España
Parc Científic de Barcelona
Productos Riba
Purac Bioquimica
Sud Energies Renovables
The Eat Out Group
UAB
Universitat de Barcelona
UTE Almozara
Vilar Riba

Sortides amb estudiants

Els dies 10 i 18 de novembre de 2006, els estudiants de 3r de la Llicenciatura de Ciències Ambientals
varen visitar el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, en el marc de l’assignatura de Gestió i Conser-
vació de Recursos Naturals.

El dia 13 d’abril de 2007 els alumnes de 1r de la Llicenciatura de Ciències Ambientals varen visitar els
Aiguamolls de l’Empordà, en el marc de l’assignatura Biologia Vegetal i Animal.

El dia 14 d’abril de 2007 els estudiants de 4rt de la Llicenciatura de Ciències Ambientals varen assis-
tir a la sortida tècnica de la Xarxa de Custòdia del Territori al Parc Natural del Delta de l’Ebre, en el marc de



l’assignatura d’Ordenació del Territori i Medi Ambient, organitzada per la XCT en coordinació amb el Depar-
tament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

El dia 23 de maig de 2007 els estudiants de 1r d’Enginyeria Tècnica Agrícola varen visitar l’Estació
Experimental Agrícola Fundació Mas Badia, a la Tallada d’Empordà, en el marc de l’assignatura de Tecnologia
de la Producció Vegetal.

Visita a Frigorífics Ferrer (15-5-07) i a Llet Pascual (24-4-07) amb estudiants de Ciència i Tecnologia
dels Aliments.

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Practicum

- Biblioteca de la UOC
- Biblioteca del Vapor Vell de Sabadell
- Museu de la Pell de Vic
- Arxiu de Vic
- Biblioteca Joan Triadú de Vic 
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PRÀCTIQUES EN CENTRES

CENTRES PRACTIQUES. FACULTAT D’EDUCACIÓ

Mestres 

Centre Població Comarca
CEIP d’Alpens Alpens Osona
EBM L’Estel Alpicat Segrià
CEIP Gaspar de Queralt Amer Selva, La
CEIP Els Cingles Ametlla del Vallès, L’ Vallès Oriental
CEIP Francesc Burniol Argentona Maresme
Escola Vedruna Artés Bages
CEE Llevant Badalona Barcelonès
Maristes Champagnat Badalona Barcelonès
EBM Ralet-Ralet Badalona Barcelonès
CEE Llevant Badalona Barcelonès
CEIP Galceran de Pinós Bagà Berguedà
CEIP Joan XXIII Balenyà Osona
CEIP Guillem de Balsareny Balsareny Bages
CEIP Can Puig Banyoles Pla de l’Estany
CEIP Baldiri Rexach Banyoles Pla de l’Estany
CEIP Can Puig Banyoles Pla de l’Estany
CEIP Joan Miró Barcelona Barcelonès
CEIP Diputació Barcelona Barcelonès
CEIP Turó del Cargol Barcelona Barcelonès
EBM Xiroi Barcelona Barcelonès
Escola Pia-Balmes Barcelona Barcelonès
Arrels Barcelona Barcelonès
EBM Tris-Tras Barcelona Barcelonès
CEIP Antaviana Barcelona Barcelonès
EBM Albí Barcelona Barcelonès
CEIP Escola de la Concepció Barcelona Barcelonès
CEIP Valeri Serra Bellpuig Urgell
CEIP Sant Joan Berga Berguedà
EB Flor de Neu Berga Berguedà
EBM La Puput Bigues i Riells Vallès Oriental
CEIP Mas Clarà Bisbal d’Empordà, La Baix Empordà
CEIP Napoleó Soliva Blanes Selva, La
Escola Pia Caldes de Montbuí Vallès Oriental
EBM L’Esquitx Calldetenes Osona
CPT L’Estel Calldetenes Osona
CEIP del Lligallo del Gánguil Camarles Baix Ebre
EBM Sant Jordi Canovelles Vallès Oriental
CEIP Joan Miró Canovelles Vallès Oriental
CEIP Germans Corbella Cardedeu Vallès Oriental
EBM Taps Cassà de la Selva Gironès
EBM El Niu Casserres Berguedà
CEIP Sant Esteve Castellar del Vallès Vallès Occidental



CEIP Ruiz Amado Castelló d’Empúries Baix Empordà
LLIM L’Espurna Castellterçol Bages
Sagrats Cors Centelles Osona
EB Niu d’Infants Centelles Osona
CEIP Ildefons Cerdà Centelles Osona
CEIP Les Fontetes Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental
CEIP de Collsuspina Collsuspina Osona
CEIP del Pí Dosrius Maresme
CEIP Empúries Escala, L’ Alt Empordà
EBM Ballmanetes Escala, L’ Alt Empordà
Escola Andorrana Escaldes Engordany Andorra
CEIP Folch i Torres Esplugues de Llobregat Barcelonès
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat Baix Llobregat
Paula Montal Figueres Alt Empordà
EBM Els Pins Figueres Alt Empordà
La Salle Figueres Alt Empordà
CEIP Mossèn Cinto Folgueroles Osona
EBM Les Tres Bessones Franqueses del Vallès, Les Vallès Oriental
CEIP Bellavista-Joan Camps Franqueses del Vallès, Les Vallès Oriental
EBM Massagran Franqueses del Vallès, Les Vallès Oriental
CEIP Giroi Garriga, La Vallès Oriental
CEIP Els Pinetons Garriga, La Vallès Oriental
Sant Lluís Gonçaga Garriga, La Vallès Oriental
CEIP Santa Coloma Ger Cerdanya, La
CEIP Pla de Girona Girona Gironès
EBM Cavall Fort Girona Gironès
CEIP Pla de Girona Girona Gironès
CEE Palau Girona Gironès
LLI El Tarlà Girona Gironès
LLI Sant Ramon Nonat Girona Gironès
CCE Montessori-Palau Girona Gironès
Cassià Costal Girona Gironès
EBM Baldufa Girona Gironès
EBM El Tren Girona Gironès
CEIP Salvador Espriu Granollers Vallès Oriental
CEIP Mestre Montaña Granollers Vallès Oriental
Escola Pia Granollers Vallès Oriental
EBM La Tortuga Granollers Vallès Oriental
CEIP Joan Solans Granollers Vallès Oriental
EBM Cangur Granollers Vallès Oriental
EB Moixaina Granollers Vallès Oriental
GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA
EBM La Quitxalla Gurb Osona
CEIP Les Escoles Gurb Osona
Escola Canigó Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelonès
Xaloc Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelonès
LLI El Passeig Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelonès
Canigó Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelonès
La Florida Hospitalet de Llobregat, L’ Barcelonès
EB El Gra d’Or Hostalets de Balenyà, Els Osona
CEIP Gabriel Castellà i Raich Igualada Anoia
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Itlàlia Itàlia Itàlia
CEIP Manuel Ortiz Juneda Garrigues
CEIP Sagrada Família Llagosta, La Vallès Oriental
CEIP Llavorsí Llavorsí Pallars Subirà
Maristes Montserrat Lleida Segrià
EBM El Cargol Lleida Segrià
CEIP Escola Espiga Lleida Segrià
CEIP Miquel Martí i Pol Lliçà d’Amunt Vallès Oriental
CEIP Les Llisses Lliçà de Vall Vallès Oriental
Escola Ginebró Llinars del Vallès Vallès Oriental
CEIP Pere Torrent Lloret de Mar Selva, La
LLI Lola Anglada Lloret de Mar Selva, La
Casals-Gràcia Manlleu Osona
El Carme-Vedruna Manlleu Osona
CEIP Puig-Agut Manlleu Osona
CEIP Minairons Ribera de Cardós Pallars Subirà
Salesiana Santa Maria Ripoll Ripollès
Vedruna Ripoll Ripollès
CEIP Anselm Clavé Ripollet Vallès Occidental
Sant Gabriel Ripollet Vallès Occidental
LLIM Rodamons Riudarenes Selva, La
CEIP La Torreta Roca del Vallès, La Vallès Oriental
CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont Roda de Ter Osona
Escola Maristes Rubí Vallès Occidental
CEIP L’Agullola Rupit Osona
LLI Els Àngels Sabadell Vallès Occidental
Escola Servator Sabadell Vallès Occidental
EBM Joan Motllor Sabadell Vallès Occidental
CEIF Andreu Castells Sabadell Vallès Occidental
CEIP Teresa Claramunt Sabadell Vallès Occidental
CEIP Miquel Martí i Pol Sabadell Vallès Occidental
LLI L’Esquitx Sallent Bages
Vedruna Sallent Bages
CEIP Silvestre Santaló Salt Gironès
CEIP Joan Casas Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental
CEIP La Monjoia Sant Bartomeu del Grau Osona
CEIP Carles III Sant Carles de la Ràpita Montsià
Cor de Maria Sant Celoni Vallès Oriental
CEIP Catalunya Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
EB Cavall Fort Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
CEIP Vallmanya Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental
CEIP Sant Feliu de Buixalleu-Massanes Sant Feliu de Buixalleu Selva, La
Immaculat Cor de Maria Sant Feliu de Codines Vallès Oriental
CEIP Gaziel Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà
CEIP Joaquim Abril Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental
CEIP Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà Osona
CEIP Sant Jaume Sant Jaume d’Enveja Baix Ebre
CEIP Mestre Andreu Sant Joan de les Abadesses Ripollès
CEIP Collbaix Sant Joan de Vilatorrada Bages
El Roser Sant Julià de Vilatorta Osona
CEIP Bellpuig Sant Julià de Vilatorta Osona
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CEIP Vall de Lord Sant Llorenç de Morunys Solsonès
CEIP Les Basseroles Sant Miquel de Balenyà Osona
EBM El Pit Roig Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental
EBM El Pàmpol Sant Pere Molanta-Olèrdola Alt Penedès
CEIP Segimon Coma Sant Quirze de Besora Osona
CEIP Onze de Setembre Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental
CEIP Lloriana Sant Vicenç de Torelló Osona
La Salle Santa Coloma de Farners Selva, La
CEIP Ausias March Santa Coloma de Gramenet Barcelonès
LLIM Ralet-Ralet Santa Eugènia de Berga Osona
EBM L’Alzina Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental
CEIP Santa Maria de Besora Santa Maria de Besora Osona
CEIP La Parellada Santa Oliva Baix Penedès
CEIP La Florida Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental
EBM Can Folguera Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental
CEIP Riu d’Or Santpedor Bages
CEIP Sentfores Sentfores Osona
CEIP Can Sorts Sentmenat Vallès Occidental
EB Sol Solet Sentmenat Vallès Occidental
CEIP Farigola Seva Osona
EB Xelsona Solsona Solsonès
CEIP Les Pinediques Taradell Osona
CEIP El Gurri Taradell Osona
EBM La Xarranca Taradell Osona
CEIP Les Pinediques Taradell Osona
Escola Pia Terrassa Vallès Occidental
EBM Pa amb Xocolata Tona Osona
EBM La Cuca Fera Tona Osona
Rocaprevera Torelló Osona
CEIP Vall del Ges Torelló Osona
Sagrats Cors Torelló Osona
CEIP Espígol Tornabous Urgell
CEIP Carrassumada Torres de Segre Segrià
Sant Gabriel Torroella de Montgrí Baix Empordà
EB El Barrufet Torroella de Montgrí Baix Empordà
Sagrada Família Tortosa Baix Ebre
CEIP Francesc Cambó Verges Baix Empordà
CEIP Andersen Vic Osona
Sagrat Cor de Jesús Vic Osona
Pare Coll Vic Osona
CEIP Dr. Joaquim Salarich Vic Osona
CEIP Guillem de Mont-Rodon Vic Osona
CEIP Montseny Vic Osona
EB El Ralet Vic Osona
LLI L’Esquitx Vic Osona
Escorial Vic Osona
Sant Miquel dels Sants Vic Osona
CEIP de Vic Vic Osona
Santa Caterina de Siena Vic Osona
CEIP Sant Iscle Vidreres Selva, La
CEIP Santiago Ratés Vilajuïga Alt Empordà
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CEIP Vilanova de Sau Vilanova de Sau Osona
EBM La Baldufa Vilanova del Vallès Vallès Oriental
CEIP Mestres Munguet-Cortés Vilanova del Vallès Vallès Occidental
EBM de Vilassar de Mar Vilassar de Mar Maresme
La Presentació de la Mare de Déu Vilassar de Mar Maresme
CEIP Comtes de Lacambra Vinyoles Osona

CAFE. Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Centre Població Comarca
Escola Vedruna Artés Bages
I.E.S. Miquel Bosch i Jover Artés Bages
Escola Blanquerna Badalona Barcelonès
I.E.S. Enric Borràs Badalona Barcelonès
Fundació Presme Barcelona Barcelonès
DIR Club Hispà Barcelona Barcelonès
Escola Pàlcam Barcelona Barcelonès
R.C.D. Espanyol Barcelona Barcelonès
Virgin Active Barcelona Barcelonès
Pro-Ab Team Acadèmia Tennis Barcelona Barcelonès
I.E.S. Ernest Lluch Barcelona Barcelonès
Virgin Active Barcelona Barcelonès
Federació Catalana Triatló Barcelona Barcelonès
DIR Catillejos Barcelona Barcelonès
Poliesportiu Municipal Joan Miró Barcelona Barcelonès
Fitness First-Maq. Barcelona Barcelonès
I.E.S. La Sedeta Barcelona Barcelonès
F.C. Barcelona Barcelona Barcelonès
Col·legi Salesià Sant Josep Barcelona Barcelonès
Kivicom Deporte y Aventura, S.L. Barcelona-Tona Barcelonès-Osona
Outback Serveis Esp.Muntanya Bellver de Cerdanya Cerdanya, La
Complex Esportiu-Gimnàs Cardedeu Vallès Oriental
I.E.S. Arquitecte Manuel Raspall Cardedeu Vallès Oriental
I.E.S. de Celrà Celrà Gironès
C.F. Cubelles Cubelles Vallès Oriental
O.N.C.E. FEDC (CTDE) Escadarcs Cerdanya, La
I.E.S. El Pedró Escala, L’ Baix Empordà
Residència Joaquim Blume Esplugues de Llobregat Baix Llobregat
I.E.S. Cendrassos Figueres Alt Empordà
I.E.S. Alexandre Deulofeu Figueres Alt Empordà
Paula Montal Figueres Alt Empordà
I.E.S. Flix Flix Ribera d’Ebre
Patronat Municipal d’Esports Franqueses del Vallès, Les Vallès Oriental
I.E.S. Lauro Franqueses del Vallès, Les Vallès Oriental
I.E.S. Vil·la Romana Garriga, La Vallès Oriental
C.B. Girona Girona Gironès
Federació Catalana de Tennis Girona Gironès
Espais de Lleure i Esport Girona Gironès
La Salle Girona Gironès
I.E.S. Vallbona Granollers Vallès Oriental
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C.B. Granollers Granollers Vallès Oriental
Guatemala Guatemala Guatemala
C.E. Joan XXIII Hospitalet de llobregat, L’ Barcelonès
I.E.S. Marina Llagosta, La Vallès Oriental
Escola Ginebró Llinars del Vallès Vallès Oriental
I.E.S. Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar Selva, La
La Salle Manlleu Osona
Casals-Gràcia Manlleu Osona
I.E.S. Antoni Pous i Argila Manlleu Osona
Piscina Municipal Manlleu Osona
La Salle Manresa Bages
Consell Esportiu del Bages Manresa Bages
I.E.S. Guillem Catà Manresa Bages
Ricoh Manresa Manresa Bages
Club Atlètic Manresa Manresa Bages
I.E.S. del Voltreganès Masies de Voltregà Osona
Pirena Masnou, El Maresme
GEO Idea, S.L. Masnou, El Maresme
Patronat Municipal d’Esports Mataró Maresme
Escola Pia Santa Anna Mataró Maresme
I.E.S. Gallecs Mollet del Vallès Vallès Oriental
Club Esportiu Europolis Ca n’Arimon Mollet del Vallès Vallès Oriental
Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès Vallès Oriental
I.E.S. La Ferreria Montcada i Reixac Vallès Occidental
I.E.S. Thalassa Montgat Maresme
Patronat Municipal de Montmeló Montmeló Vallès Oriental
I.E.S. Vinyes Velles Montornés del Vallès Vallès Oriental
I.E.S. Daniel Blanxart Olesa de Montserrat Baix Llobregat
Escola Daina Isard Olesa de Montserrat Baix Llobregat
Vedruna-Palamós Palamós Baix Empordà
Club Esportiu Xelska Plama de Mallorca Mallorca
I.E.S. Dr. Trueta Prat de Llobregat, El Baix Llobregat
Cercle Aventura Puigcerdà Cerdanya, La
Escola Pia Sabadell Vallès Occidental
CAR-Watterpolo Sant Cugal del Vallès Vallès Occidental
CAR-Natació Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
CAR-Gimnàstica Rítmica Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
CAR-Natació Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
C.V. Sant Cugat Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
Àgora Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
CAR - Dp. Planificació Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
CAR-Tennis Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
Hospital General Catalunya Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental
CAR-Gimnàstica Rítmica Sant Cugat del Vallès Vallès Occidendal
I.E.S. Anton Busquets i Punset Sant Hilari de Sacalm Selva, La
Col·legi El Roser Sant Julià de Vilatorta Osona
SES Bisaura Sant Quirze de Besora Osona
I.E.S. Castell del Quer Sant Quirze de Besora Osona
I.E.S. Les Planes Santa Bàrbara Montsià
Escola de Fútbol Osona Santa Eulàlia de Riuprimer Osona
I.E.S. Reguissol Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental
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I.E.S. Taradell Taradell Osona
Pive Tona Osona
SES Tona Tona Osona
Escola Rocaprevera Torelló Osona
C.N. Torelló Torelló Osona
I.E.S. Cirviànum Torelló Osona
Pachamama Experience Vic Osona
Gimnàs Randori Vic Osona
El Gimnàs «Roser Puig» Vic Osona
Club Bàsquet Vic Vic Osona
Hospital de la Santa Creu Vic Osona
Pare Coll Vic Osona
Sant Miquel dels Sants Vic Osona
I.E.S. Jaume Callís Vic Osona
Servei d’Esports Uvic Vic Osona
Escola de Fútbol Osona Vic Osona
ABS Vic Nord Vic Osona
I.E.S. Vic Vic Osona
Sagrat Cor de Jesús Vic Osona
Unió Excursionista de Vic Vic Osona
Gimnàs Club Tennis Vic Vic Osona
Fitness Vic Vic Osona
Escorial, L’ Vic Osona
OAR Vic Vic Osona
C.N. Vic - ETB Vic Osona
Institut Municipal d’Esports Vic Osona
Club Tennis Vic Vic Osona
Gimnàs Dinàmic Vic Osona
Gimnàs Club Tennis Vic Vic Osona
Ludisport Club Vilafant Alt Empordà
Patronat Municipal d’Esports Vinarós Castelló

Psicopedagogia

Centre Població Comarca
I.E.S. Alaior Alaior Menorca
I.E.S. Pere Barnils Centelles Osona
EAP-Granollers Granollers Vallès Oriental
EAOP-Manacor Manacor Menorca
Àrea de Benestar Social, Salut Pública Manlleu Osona
I.E.S. Quercus St. Joan de Vilatorrada Bages
I.E.S. Mig Món Súria Bages
I.E.S. Taradell Taradell Osona
I.E.S. Vic Vic Osona
Escorial Vic Osona
CREDA Comarques I Vic Osona
I.E.S. Jaume Callís Vic Osona
EAP B-10 Osona Vic Osona
Hospital de Dia Vic Osona
Sagrat Cor de Jesús Vic Osona
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Educació Social

Centre Població Comarca
Dianova C.E.T. Can Perellada Ametlla del Vallès, L’ Vallès Oriental
Fundació Ateneu Roc Badalona Barcelonès
C.A. Llimoners Barcelona Barcelonès
EASSCCL (Coop.Educ.Acoll.Social) Barcelona Barcelonès
Centre d’Acollida i Urgències Infantils 
Josep Pallach-CAUI Barcelona Barcelonès
Casal dels Infants del Raval Barcelona Barcelonès
Pis suport / Pis Urgències (Fundació AGI) Barcelona Barcelonès
C.O. Casa Nostra Canovelles Vallès Oriental
Serveis Socials Centelles Osona
CRAE Llar Les Vinyes Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental
Residència Folch i Torres Granollers Vallès Oriental
Espai Familiar Petits i Grans Granollers Vallès Oriental
C.O. Ponent Granollers Vallès Oriental
Centre de Dia Salut Mental Granollers Vallès Oriental
Guatemala Guatemala Guatemala
L’Ateneu Hostalets de Balenyà, Els Osona
O.P.E. Escola Taller l’Erm Manlleu Osona
C.O. Tripijoc Manlleu Osona
AFA Miquel Martí i Pol Manlleu Osona
Llar Residència Manlleu Osona
Casal Cívic Frederica Montseny Manlleu Osona
OPE-Ajuntament Manlleu Osona
Marroc Marroc Marroc
Centre Educatiu «Els Til·lers» Mollet del Vallès Vallès Oriental
Comunitat Terapèutica Can Coll Palà de Torruella Bages
CRAE En Polzet Piera Anoia
Casal de la Dona-Ajuntament Reus Baix Camp
CRAE La Pastoreta Reus Baix Camp
AFA Ripollès Ripoll Ripollès
C.P. Quatre Camins Roca del Vallès, La Vallès Oriental
C.F.A. Municipal Roda de Ter Osona
Associació Grupo Unión Sant Adrià de Besós Barcelonès
Fundació Autisme Mas Casadevall Serinyà Gironès
CRAE Sta. Llúcia Sobremunt Osona
CRAE Mare de Déu del Roser St. Quirze de Safaja Vallès Oriental
CRAE La Serra Taradell Osona
C.O. La Maurina i Vilardell Terrassa Vallès Occidental
Aula Oberta Tona Osona
Programa Icària Torelló Osona
Àrea de Benestar Social Vic Osona
Llar Juvenil Vic Osona
Escola Andersen Vic Osona
Servei de Rehabilitació Comunitària Vic Osona
Escola Taller-Ajuntament Vic Osona
Centre Residencial Osona Vic Osona
Escola Montseny Vic Osona
CFA Miquel Martí i Pol Vic Osona
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Servei Psiquiatria i Salut Mental-HGV Vic Osona
Pla Educatiu d’Entorn Vic Osona
Associació Tapís Vic Osona
Benestar Social Vic Osona
Eina Associació St. Tomàs (PARMO) Vic Osona
EAIA (Consell Comarcal d’Osona) Vic Osona
U.E.C. Absentisme Vic Osona

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Pràctiques curriculars en centres concertats

Aquest curs s’han gestionat aproximadament 711 places de pràctiques, majoritàriament
a centres de Catalunya, però també a Andalusia, al País Basc, a les Balears, a Galícia, a la Comuni-
tat de Madrid i a la Comunitat Valenciana. 

Tot i vetllar per la proximitat dels centres de pràctiques per tal de facilitar la tutoritza-
ció de l’estudiant, també hem volgut que un dels períodes es pogués fer a la població propera al
domicili familiar de l’estudiant, per tal d’afavorir la seva inserció laboral en finalitzar la diploma-
tura. 

També hem posat en marxa la informació als centres col·laboradors del Conveni Empre-
sa-Universitat per tal de facilitar la inserció laboral dels nostres estudiants.

S’han signat convenis amb un total de 31 centres per tal que els nostres estudiants hi pu-
guin realitzar les pràctiques.

Llistat de centres col·laboradors de pràctiques 

Diplomatura de Fisioteràpia

Centre Població
-  Hospital de la Rivera  (País Valencià)          Alzira             
- Centro de Fisioteràpia Arteixo                                          A Coruña
- Instituto Policlínico Santa Teresa                                     A Coruña
- Hospital de la Rivera  (País Valencià)                             Alzira 
- Servimedic                                                                       Barcelona 
- SIRN Centre de Rehabilitació Neurològica                        “
- CADES Centre de Rehabilitació Neurològica                  “
- Institut Poal de Reumatologia                                                     “
-  Centre de RH Santos Sastre                                             “
-  UTE ACERF Antoni Cruz Navarro                                           “
-  Centre de RH Carmen Martos                                         Castelló
-  Centre de RH Ignacio Gómez                                          Barcelona 
-  Centre Cruz Navarro                                                           “
-  Clínica Corachan                                                                “
-  Centre Mèdic del Futbol Club BCN                                    “
-  Mutual Cyclops                                                                     “  
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-  Mutual Midat-Cyclops                                                         “ 
-  Centro Intermutual de Euskadi                                         Bilbao
-  Policlínica Guipuzkoana                                                       “
- Hospital de Basurto                                                                    “
- Clínica Columbia                                                                       “
-  Centro de fisioteràpia Pedro Porto                                               “
-  Hospital de Calella                                                              Calella
-  Cerva. Centre de RH                                                   Caldes de Malavella
-  Midat. Mútua de Cabrils                                                       Cabrils
-  Centre de RH Inma Puig                                                  Castelló
-  Centro Ramon y Cajal de ASPACE. Cizur Menor                     Bilbao
-  Centro de Parálisis Cerebral de ASPACE                          Donostia
-  Hospital Can Misses                                                          Eivissa
-  Policlínica Ntra. Sra. del Rosario                                          Eivissa
-  Hospital de Sant Joan de Déu                                 Esplugues de Llobregat
-  Hospital de Figueres                                                           Figueres
-  Sanatorio Covadonga                                                         Gijón
-  Clínica de Girona                                                                Girona
-  Hospital Josep Trueta                                                         Girona
-  Hospital Santa Caterina                                                      “
- Fundació per l’Esclerosi Múltiple                                   “
- Escola d’Educació Especial Sant Gregori                                 “
- Centre Geriàtric Maria Gay                                                 “
- Clínica Bofill                                                                        “
- CAP Güell                                                                           “
- Mutuam                                                                            “
- Hospital de Gorliz                                                             Gorliz
- Centro Asistencial Asepeyo                                                    Granada
- Hospital de Granollers                                                     Granollers
- Policlínica del Vallès.                                                          “
- Fundació per a disminuïts                                                       “
- Centre de RH Elisabet Ventura                                           “
- Cerva. Centre de RH                                                          “
- Centre Mèdic Collblanch                                          Hospitalet de Llobregat
- Hospital del Bidasoa                                                                 Hondarribia
- Cerva. La Garriga                                                                     La Garriga
- Balneari Blancafort                                                              “
- Hospital de Gran Canaria                                Las Palmas de Gran Canaria
- Hospital San Juan de Dios                                                 “
- Hospital de Santa Maria                                                            Lleida
- Centre de RH Jordi Segura                                                  “
- Centre Kine                                                                                 “
- Clínica de Lleida                                                                 “
- Ass. de Esclerosis Múltiple de la Rioja                              Logroño
- Hospital de Sant Jaume                                                       Manlleu  
- ABS Manlleu                                                                        “ 
- Centre Hospitalari                                                                Manresa
- Mutuam Montepio Tèxtil                                                       “
- Clínica Talus Manresa                                                                  “
- Centre Eix                                                                                  “
- Centre de Fisioteràpia                                                                Maó
- Fundació Hospital Manacor                                                     Menorca
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- Hospital Verge del Toro                                                       “
- Hospital Sant Jaume                                                                Mataró
- Hospital de Mataró                                                               “
- CAP II Maresme                                                                    “
- Residència Gent Gran                                                        Mollet del Vallès
- Centre Hospitalaire Universitaire de Montpellier          Montpellier
- Hospital Sant Jaume                                                               Olot
- Hospital de Palamós                                                                Palamós
- Hospital Sant Joan de Déu                                               Palma de Mallorca
- Hospital Son Dureta                                                              “
- Policlínica Miramar                                                                “
- Centro Reina Sofia                                                                “
- Hospital Son Llàtzer                                                            “
- Consorci Escola Balear de l’Esport                                            “
- Clínica Ubarmin                                                                       Pamplona
- Centro de RH Rotienn                                                          “
- Centre Asistencial Asepeyo                                                        “
- Centre de RH de Premià de Mar                                           Premià de Mar 
- Centre Crisol                                                                     Ripoll
- Fundació MAP                                                                  Ripoll
- CDIAP                                                                                 “
- Centre Geriàtric del Ripollès                                                       “
- Centre de Medicina Correctiva                                          Sabadell
- Cerva Sabadell                                                                   “
- Centre de RH Ignacio Satrústegui                                     “
- Residència Sant Francesc                                                 Santpedor
- Consorci Sant Gregori                                                        Sant Gregori
- Fisiomedic Farners                                                Santa Coloma de Farners
- Hospital de Santa Coloma                                 Santa Coloma de Gramenet
- Centre de Dia Santa Eugènia                                 Santa Eugènia de Berga
- Hospital de Sant Celoni                                               Sant Celoni 
- Hospital de Sevilla                                                             Sevilla
- Centre de Salut Illa de Sils                                            Sils
- Centre Atenció Disminuïts                                                 Tàrrega
- Mútua Fremap                                                                  Tarragona
- Mútua MAPP                                                                           “
- Hospital de la Santa Creu                                                   Tortosa
- Institut de les Arts                                                            Terrassa
- Balneari Codina                                                                 Tona
- Residència Hotel Prudenci                                                Tona
- Hotel Residència Prat                                                        Tona
- Hospital Universitari La Fe                                            València
- Centre Viterapia                                                                 Vigo
- Clínica de Vic                                                                     Vic
- CAP Vic Nord                                                                        “
- Hospital General de Vic                                                        “
- Osona RH Salut                                                                 “
- Centre Carovi                                                                       “
- Hospital de la Santa Creu                                                    “
- Centre de Riudeperes                                                          “
- Clínica Sant Josep                                                                “
- Tris Tras CDIAP                                                                   “
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- Centre de Pedagogia Terapèutica                                       “ 
- Centre RH Salut Mental                                                         “
- Centre de Fisioteràpia Fisioesport                                               “
- Akasvayu Club Bàsquet Vic                                                         “
- Centro de Fisioterapia Carmen Treviño                               Vitoria
- Centro de Rehabilitación Angulema                                       “
- Hospital de Zumarraga   “
- Real Sociedad Anónima Deportiva                                           Saragossa
- Centres assistencials Asepeyo d’Alacant, Barcelona, Bilbao, Mataró, Vic, Sant Cugat, Girona, La Coruña,
Pamplona, Sant Sebastián, Saragossa,  Salamanca.

Diplomatura en Teràpia Ocupacional

- Hospital Germans Trias Pujol                                         Badalona
- Institut Guttmann                                                   Badalona
- Hospital  Vall d’Hebron                                                     Barcelona
- Hospital de l’Esperança                                                    “
- Hospital Clínic                                                                           “
- Clínica de l’Aliança                                 “
- Alba Centre Especial                                                       “ 
- Serveis Clínics                                                                     “
- Servei de Rehab. Comunitària Joia                                          “
- Centre Ocupacional Sant Jordi                                            “
- Centre d’Higiene Mental Les Corts                                     “
- Centre Sociosanitari Pere Virgili                                      “
- Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel                                       “
- Centre d’Estimulació Bàrbara Viader                                        “
- Hospital Dia Esclerosi Múltiple                                       “
- Mutual Cyclops                                                                 “
- Clínica de la Barceloneta                                                           “
- Centre S.S. Palau                                                                      Barcelona
- Clínica Salus Infirmorum                                                           Banyoles
- Taller Coloma                                                                            Berga
- Centro Eugenia Epalza                                                             Bilbao
- Midat Mútua de Cabrils                                                             Cabrils
- Residència Geriàtrica Assistida                                      Campdevànol
- Hospital de Campdevànol                                                 Campdevànol
- Casal d’Avis                                                                           Calldetenes
- CAP Centelles                                                                         Centelles
- CAP II Cornellà                                                                       Cornellà
- Hospital de Sant Joan de Déu                                  Esplugues de Llobregat
- Hospital de Figueres                                                               Figueres
- Centre Sociosanitari Bernat Jaume                                   “
- Clínica de Girona                                                            Girona
- Hospital Josep Trueta                                                         Girona
- Hospital Santa Caterina                                                         “
- Quinta de Salut l’Aliança                                                     “
- Fundació per l’Esclerosi Múltiple                                       “
- Mutuam                                                                            “
- Centre de Dia de Salut Mental                                      Granollers   
- Centre Sociosanitari de la Creu Roja                    Hospitalet de Llobregat
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- Centre Mèdic Collblanch                                         Hospitalet de Llobregat
- Hospital de Bellvitge                                                           “
- Hospital Creu Roja                                                               “
- Hospital Sant Maria                                                             Lleida
- Llar - Residència de Salut Mental                                        Manlleu
- Comunitat terapèutica                                                    Malgrat de Mar
- Centre de Salut Mental Sagrat Cor                                  Martorell
- Hospital Sant Jaume                                                         Mataró
- Hospital de Mataró                                                               “
- CAP II Maresme                                                                 “
- Hospital de Palamós                                                     Palamós
- Centro Reina Sofia                                                     Palma de Mallorca  
- Hospital Son Llàtzer                                              “
- Hospital Son Dureta                                                                     “
- Fundació MAP                                                                 Ripoll
- Centre de RH Ignacio Satrústegui                                   Sabadell
- Centre Assistencial Asepeyo                                  Santa Cugat del Vallès
- Serveis Assist. Torrribera                                  Santa Coloma de Gramenet
- IAS Parc Martí i Julià                                                                  Salt
- Centre Ocupacional“La Fageda”                                   Santa Pau
- Centre Mas Casadevall                                                        Serinyà
- Centre Atenció Disminuïts                                                  Tàrrega
- Hospital de la Santa Creu                                                     Tortosa
- Residència Sant Miquel                                                             “
- CSS San Camil                                                                Vilanova i la Geltrú 
- Hospital General de Vic                                                      Vic
- Centre de Riudeperes                                                         “
- Centre de Pedagogia Terapèutica                                       “ 
- Centre RH Salut Mental                                                         “
- Fundació Humanitària Dr. Josep Trueta                              “
- Centre de Dia del Barri del Montseny                                  “    
Residència Geriàtrica                                                             Vitoria 

- Centre de Fisioteràpia El Carmen                                    Saragossa
- Fundación “La Caridad”                                                      “ 

Diplomatura de  Nutrició  Humana i Dietètica

- Hospital Germans Trias i Pujol                                           Badalona 
- Hospital del Mar                                                                Barcelona
- Hospital Sant Rafael “ 
- Hospital Sant Pau                                                               “
- Hospital Vall d’Hebron                                                      “
- Hospital de l’Esperança                                                   “
- Centre Mèdic Teknon                                                                  “
- Centre Mèdic Delfos                                                                   “
- Centre S.S. Palau (Aliança)                                                           “ 
- Hospital de la Creu Roja                                                                “
- Hospital Sant Gervasi                                                                   “
- Càtering Sarobarba                                                              “
- Hospital Sant Bernabé                                                              Berga
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- Hospital de Calella                                                                      Calella 
- Hospital la Magdalena                                                      Castelló
- CAP Centelles                                                                          Centelles
- Hospital de Sant Joan de Déu                                 Esplugues de Llobregat
- Hospital Can Misses                                                                Eivissa
- Hospital Geriàtric                                                                           “
- Hospital de Figueres                                                      Figueres
- Hospital Josep Trueta                                                    Girona
- CEIP Gaspar de Queralt                                                                   “
- Hospital-Asil de Granollers                                                      Granollers 
- Hospital de Bellvitge                                            Hospitalet de Llobregat
- Hospital General d’Igualada                                         Igualada
- Hospital Comarcal de Monforte de Lemos                                    Lugo
- Hospital de Santa Maria                                                Lleida
- Hospital Arnau de Vilanova                                                        Lleida 
- Centre Hospitalari                                                           Manresa
- Escola Joviat                                                                              Manresa
- Centre Sanitari                                                                            Mataró
- Hospital de Mollet                                                                         Mollet
- Colegio Mayor de Cartelle                                                          Ourense 
- Hospital de Palamós                                                     Palamós
- Hospital Son Dureta                                                 Palma de Mallorca
- Hospital Son Llàtzer                                                                     “ 
- Residència MAP                                                                        Ripoll
- CAP de Salt                                                                            Salt
- Residència Sant Francesc                                                 Sampedor
- CSS. Ciutat de Reus                                                             Reus 
- Càtering Tarragona                                                                Tarragona
- Hospital de Terrassa                                                          Terrassa 
- Hospital Verge de la Cinta                                                  Tortosa
- Hospital Pius de Valls                                                            Valls
- Hospital General de Vic                                                        Vic
- CAP Vic Nord                                                                      Vic
- Escola Andersen                                                                          “
- Hospital Santa Creu                                                                    “
- Casa Riera Ordeix                                                                         “
- Càtering Cuina Catalana                                                             “

Diplomatura Infermeria

- Grup Hospitalari Quiron                                                  Barcelona
- Clínica Tres  Torres                                                            “  
- Institut de formation en soins Infirmiers 
du centre Hospitalier de Beauvais                                             Beauvais 

- Hospital de Calella                                                         Calella
- Hospital de Campdevànol                                                          Campdevànol
- Hospital de Sant Joan de Déu                                 Esplugues de Llobregat
- Hospital de Figueres                                                     Figueres
- Hospital Josep Trueta                                                    Girona
- Hospital Santa Caterina                                                    “
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- Quinta de Salut l’Aliança                                                     “
- Clínica Bofill                                                                        “
- CAP Güell                                                                           “
- Clínica de Girona                                                                 “
- Clínica Onyar                                                                             “
- Hospital de Granollers                                                     Granollers
- Policlínica del Vallès                                                         “
- Centre Sociosanitari de la Creu Roja                        Hospitalet de Llobregat
- Hospital de Santa Maria                                                   Lleida
- Hospital de Sant Jaume                                                  Manlleu  
- ABS Manlleu                                                                      “ 
- Centre Hospitalari                                                            Manresa
- Mutuam Montepio Tèxtil                                                      “
- Hospital Sant Jaume                                                       Olot
- Hospital de Palamós                                                      Palamós
- Hospital de Puigcerdà                                                              Puigcerdà
- ABS Salt                                                                          Salt
- Hospital San Juan de Dios                                        Santa Cruz de Tenerife
- Residència Lauria SL                                                  Sant Adrià del Besòs
- Mútua Fremap                                                                 Tarragona
- Hospital Joan XXIII                                                                       “
- Hospital Universitari La Fe                                           València
- Clínica de Vic                                                                      Vic
- CAP Vic Nord                                                                       “
- Hospital General de Vic                                                       “
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RECERCA I PUBLICACIONS

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

El desenvolupament de les activitats de recerca i de transferència de ha estat, en el desè
curs d’activitat, orientat pel desplegament de les accions del Pla Estratègic i, molt singularment,
per la concreció d’aspectes bàsics (temporització d’accions i estimació de valors d’indicadors)
del segon pla de recerca.

El curs 2006-2007 ha significat, doncs, un pas més en la consolidació de general
d’activitats i funcionament (grups de recerca, dedicacions del professorat, convocatòries de su-
port i foment de la recerca, etc.) en el marc, però, del desplegament d’accions d’ordenació de
l’activitat, d’acord amb requeriments de millora del funcionament intern i amb requeriments i
assumpció de criteris d’ordenació, d’homologació i de normalització de l’activitat general del
Sistema Universitari Català.

És de remarcable la tasca de la Comissió de Recerca en la formulació de propostes
d’orientació de l’activitat sobre la base de projectes, tot avançant en concentració i consolida-
ció d’àrees i línies de treball, que s’ha desenvolupat en el context del Pla d’Avaluació de la
Qualitat de la Recerca i la Transferència de Coneixement aprovat a l’inici de curs pel Consell de
Direcció de la UVic.

Durant el curs s’han incrementat els crèdits de dedicació del profesorat a la recerca i
s’han establert les mesures per donar continuïtat a aquest increment durant el curs 2007-2008
i posteriors, orientades a la potenciació progressiva de projectes competitius i estratègics de la
Universitat. Aquestes mesures han inicidit en el còmput de resultats de grups de recerca i de
professorat investigador, el plantejament d’ordenació i funcionament dels centres d’estudis, la
direcció de les activitats i la intesificació de l’activitat del professorat, etc.).

La progressiva consolidació de l’activitat de transferència de coneixement gestionada
per l’Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) ha donat elements
d’ordenació general de proposta i atenció als requeriments de l’empresa i les diferents institu-
cions. Són remarcables les oportunitats que han comportat els projectes derivats del conveni
signat durant el curs amb la delegació a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Una valoració general permet constatar tant el creixement i l’esforç de la Universitat
per millorar i incrementar les condicions pel desenvolupament de les activitats de recerca i de
transferència de coneixement, com la millora, en termes generals, dels seus resultats (duplica-
ció del nombre de publicacions en revistes indexades, increment de la participació en convo-
catòries competitives, etc.). Tot plegat manifesta el compliment dels compromisos de la
Universitat en el marc del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya, que s’ha com-
pletat aquest curs, fonamental per a identificar les necessitats de la Universitat i que propor-
cionen les bases per a la determinació del proper contracte programa en el trajecte d’assoliment
dels objectius del Pla Estratègic i en la determinació de noves fites de futur.

ROBERT RUIZ

Vicerector de Recerca
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RELACIO DE GRUPS DE RECERCA EN FUNCIO DE L’AREA DE RECERCA

Ciències experimentals 
- Bioinformàtica i estadística mèdica
- Medi ambient
- Tecnologia dels aliments
- Codisseny Hardware-Software
- Processament de senyal

Ciències de la salut 
- Teràpies complementàries
- Alimentació i salut
- Envelliment i qualitat de vida
- Ciència de l’ocupació
- Creació i follia
- Fisiologia de l’esforç i estudi del moviment

Ciències humanes
- Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya contemporània
- Edició de textos literaris del segle XIX: Jacint Verdaguer
- Aprenentatge col·laboratiu en traducció i llengües estrangeres

Ciències socials
- Gestió de la informació i el coneixement
- Recerca audiovisual i textual
- Estudis de gènere: dona i societat
- Models complexos en l’esport
- Món rural: evolució i factors de canvi
- Amèrica llatina
- Distribució de la població, l’activitat i la renda
- Emprèn
- Investigació comptable i financera

Ciències de l’educació
- Atenció a la diversitat
- Recerca educativa
- Desenvolupament i educació en context
- Educació lingüística i literària
- Autonomia i aprenentatge de les llengües

Ciències de la comunicació
- Comunicació turística i cultural
- Interaccions digitals
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Congressos, seminaris i jornades

— Pel novembre tingué lloc la 3a edició de la Setmana digital e-week amb la presència de
Pierre Lévy, Juha Kaario, Thomas N. Burg i Maurizio Poletto, entre altres.

— Jornades: “És la cultura del no l’origen del conflicte ambiental i territorial que es viu
avui a Catalunya?” (21-22/11/2006). Organitzades per l’Escola Politècnica Superior.

— Durant el novembre es portà a terme la Setmana de la Ciència que tenia com a tema
central l’alimentació i es realitzaren conferències, sessions científiques, tallers i exposicions.

— IV Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a infantil i primària (21 i 24/11/2006).
— Es dugueren a terme les 4es Jornades sobre Immigració i Societat organitzades con-

juntament per la UVic i el Consell Comarcal d’Osona. (14-15/12/2006).
— Durant el desembre el grup de recerca Emprèn organitzà conjuntament amb la So-

cietat Catalana de Biologia i l’Escola Politècnica Superior la sessió “Vols ser bioemprenedor?”
— I Jornada sobre Dret i Traducció (19 d’abril) organitzada per la FCHTD.
— Jornada sobre “Art i Infància: art i maternitat” (4 de maig) organitzada per la Facultat

d’Educació.
— El grup de recerca de Bioinformàtica i estadística mèdica organitzà el I Cicle de

Conferències sobre “Biologia de Sistemes: de les xarxes de gens als ecosistemes” en què s’im -
partiren sis conferències entre els mesos de març i maig.

— El grup de recerca Emprèn portà a terme, dins la 3a Fira Universitat-Empresa, el
workshop “Aprendre a empendre” el 10/05/07. 

— Es dugueren a terme les 1res Jornades tècniques del grup de recerca de Medi Am-
bient. 

— L’11 de maig tingué lloc la Jornada Internacional d’Infermeria amb taules rodones i
conferències.
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ACTIVITATS I PUBLICACIONS DELS GRUPS DE RECERCA

Àrea de ciències experimentals i tecnologies

GRUP DE RECERCA EN BIOINFORMÀTICA I ESTADÍSTICA 
Coordinadors: Malu Calle i Josep M. Serrat
Membres del grup: Josep Bau, Joan Bertran, M. Luz Calle, Montserrat Capellas, Marta Cullell,
Ramon Goñi, Mireia Olivella, Ramon Oller, Jordi Planes, Josep M. Serrat, Jordi Surinyac, Víctor
Urrea, Jordi Viver

Activitat general del grup
L’interès principal del grup és explotar la Bioestadística i la Bioinformàtica per a l’estudi

dels Sistemes Biològics i, recíprocament, utilitzar els Sistemes Biològics com a plataforma de
proves de conceptes i mètodes bioestadístics i bioinformàtics. El grup de recerca ha començat
a estudiar dos sistemes biològics complexos: el càncer de bufeta i el llenguatge humà. L’anàlisi
d’aquests sistemes es porta a terme, segons el cas, des de la perspectiva de l’Epidemiologia
Genètica, la Biologia Molecular, la Genòmica Comparativa i la Biologia Estructural, i sempre
en el context de la Biolgia de Sistemes, la Bioestadística i la Bioinformàtica. La recerca del grup
s’organitza en dos projectes: 1) Modelització Estadística i Computacional de Malalties
Complexes i 2) Bases Biològiques del Llenguatge Humà. 

Projectes, activitats i resultats
Organització del I Cicle de Conferències sobre Biologia de Sistemes, “De les xarxes de

gens als ecosistemes”. Març-maig 2007.
Organització d’un curs de programació en el llenguatge PERL per als membres del de-

partament. Professor: Jordi Surinyach. Febrer-març 2007.
Assistència al “Simposi sobre Biologia de Sistemes”, organitzat pel Centre de Regulació

Genòmica. Desembre de 2007.
Assitència al “3rd Workshop on Biomedical Genomics and Proteomics”, organitzat per

la Xarxa Catalan de Genòmica i Proteòmica. Desembre de 2007.
Direcció del projecte de tesi de: Núria Porta Bleda (doctorand). Títol del projecte:

“Recurrent Competing Risks: Competing risks in the presence of Multiple Recurrent Events”.
17 de gener de 2007, Universitat Politècnica de Catalunya, Departament d’Estadística i
Investigació Operativa. Qualificació: 10 (Malu Calle).

Impartició de seminaris: Malu Calle. “Árbres de classificació i regressió en la investiga-
ció biomèdica”. Seminario del Servei d’Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Barcelona, 24 de novembre de 2006. 

S’ha participat en tribunals de tesis doctorals. Malu Calle ha estat vocal del tribunal
d’avaluació de la tesi doctoral titulada ‘Inference for a general class of models for recurrent
events with application to cancer data’ presentada pel Sr. Juan R. González Ruiz, el 3 de juliol
de 2006 al departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de
Catalunya. També, ha estat vocal del tribunal d’avaluació de la Tesis Doctoral titulada ‘Gender
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differences in the association between disability and mortality in the elderly’ presentada per la
Sra. Rosa Lamarca, el 6 de juny de 2006 al departament de Ciències Experimentals i de la Salut
de la Universitat Pompeu Fabra.

Estudi de la biologia del càncer
Com a noves incorporacions al departament els responsables d’aquest projecte hem ha-

gut de començar pel principi. Per poder definir un projecte de recerca per als propers anys en
l’àrea d’estudi del Departament hem hagut de realitzar una revisió bibliogràfica extensa sobre
el càncer de bufeta i una revisió de metodologies computacionals aplicables a l’estudi del càn-
cer. En aquest sentit, ens hem familiaritzat principalment amb les eines disponibles al servidor
de la Universitat de California a Santa Cruz (UCSC genome browser), que permet obtenir molta
informació sobre gens concrets, i amb oncomine, de la Universitat de Michigan, que proporciona
resultats de l’anàlisi de dades de transcriptòmica en càncer. Hem treballat també amb altres ser-
vidors, com Himap, que proporcionen informació sobre interaccions entre macromolècules de
la cèl·lula. També hem treballat amb les bases de dades i pàgines web de  Ensembl, Swiss-prot,
Gene Ontology i alguna altra. 

Estudi de la regió reguladora del gen FGFR3
Inicialment, per mineria de dades hem identificat estudis que mostren que mutacions

activadores del receptor FGFR3 estan associades a una sobreexpressió del gen estadísticament
significativa (Lindgren et al. Oncogene 25:2685-2696, 2006). També hem identificat un treball
que recolza aquestes dades a nivell de proteïna (Gomez-Roman et al. Clin Cancer Res.11:459-
465, 2005). Per altra banda, són ja nombrosos els estudis amb microarrays que demostren que
els tumors de bufeta superficials estan associats a la sobreexpressió del receptor. A oncomine hem
trobat 5 estudis en càncer de bufeta on s’observa expressió diferencial de FGFR3. Aquests es-
tudis comparen teixit normal versus carcinoma (Sanchez-Carbayo et al. J.Clin.Oncol. 24:778-
789, 2006; Dyrskjot et al. Cancer Res. 64:4040-4048, 2004), diferents estadis del carcinoma
(Sanchez-Carbayo et al. J.Clin.Oncol. 24:778-789, 2006; Stransky et al. Nat. Genet.38:1386-1396,
2006; Modlich et al. Clin. Cancer Res. 10:3410-3421, 2004), diferents graus del carcinoma
(Sanchez-Carbayo et al. J.Clin.Oncol. 24:778-789, 2006; Stransky et al. Nat. Genet.38:1386-1396,
2006) i un estudi compara carcinomes amb mutacions a FGFR3 amb carcinomes sense muta-
cions a FGFR3 (Lindgren et al. Oncogene 25:2685-2696, 2006). En tots els estudis, que inclouen
més de 300 mostres, es veu una sobreexpressió del receptor associada a baix grau, estadis su-
perficials i mutacions. Aquestes dades justifiquen l’estudi de la regió reguladora per descriure
la regulació del gen i els elements implicats, i per valorar-la com a possible diana terapèutica. 

De fet, utilitzant tècniques de genòmica comparada per a analitzar els elements regula-
dors en la seqüència del gen FGFR3, dos grups d’estudiants de Biotecnologia, dirigits per la Dra.
Calle i el Dr. Serrat, han iniciat aquest projecte. L’estudi ha utilitzat eines bioinformàtiques per
a la identificació de llocs d’unió per factors de transcripció i els propis factors de transcripció
que potencialment regulen l’expressió del gen. El llistat de putatius llocs d’unió de factors de
transcripció en la regió 5’ del gen és molt llarg i inclou un nombre important de falsos positius,
és a dir seqüències que potencialment podrien unir factors de transcripció, però que en reali-
tat, per diferents raons, no els uneixen. 
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Bases biològiques del llenguatge humà
S’han identificat les bases de dades i la bibliografia d’interès per al projecte. També s’han

posat a punt, parcialment, els instruments informàtics que permetran analitzar les dades, s’han
fet les primeres proves dels programes que s’han elaborat i s’han dirigit dos projectes de la
l’assignatura Bioinformàtica Avançada sobre aquest tema. 

Publicacions i participació en congressos 
Articles: 

— Hough, H.; Calle, ML.; Curia, A.; Serrat, C. Number of consumers necessary for shelf-
life estimations based on survival analysis statistics. Food Quality and reference, vol 18, pp 771-
775 (2007) IF 2005: 1.358; rank 21/93 (cathegory: Food Science and Technology).

— Oller, R.; Gómez, G.; Calle, M.L. Interval censoring: identifiability and the constant—
sum property Biometrika, vol 94, pp 61-70 (2007) IP 2005: 1.000; rank 23/81 (cathegory:
Statistics and Probability).

Capítols de llibre:
— Calle, ML.; Roura, P.; Arnau, A.; Yáñez, A.; Leiva, A. “Prognostic Factors and Pre -

diction of Residual Survival for Hospitalized Elderly Patients” en el llibre Advances in Statistical
Methods for the Health Sciences Editors: Balakrishnan, N., Auget, J.L., Mesbah, M., Molenberghs,
G. Springer, Statistics for Industry and Technology, ISBN 0817643680 (2007). 

— Calle, ML.; Gómez, G. “A Sampling Based Chi-squared Test for Interval-Censored
Data” en el llibre Statistical Models and Methods for Biomedical and Technical Systems Editors: Vonta,
F., Nikulin, M.S., Limnios, N., Huber-Carol, C. Springer, Statistics for Industry and Technology,
ISBN 978-0-8176-4464-2, in press (2007).

Proceedings:
— Calle, ML.; Espinal, A.; Gómez, G. “Analyzing sequential spells via conditional sur-

vival models” Proceedings of the 21st International Workshop on Statistical, pg 393-400, Hinde,
J. Einbeck, J & Newell, J. editors Galway, Irlanda,  3-7 juliol de 2006.

Participació a congressos:
— M.Calle, J.A. Sánchez, S. Pérez Multi-State Models and Predictive Survival Process.

Comunicació Oral XXIIIth Meeting of the International Biometric Society, Montreal, Canadá,
16-24 juliol  2006.

— M. Calle, A. Espinal, G. Gómez, Analyzing sequential spells via conditional survival
models. Comunicació Oral IWSM. International Workshop on Statistical Modelling Galway,
Irlanda, 3-7 juliol de 2006.

— G. Gómez, M. Calle, A. Espinal, C. Serrat Analysis of sequential times subject to de-
pendent censoring. Conferència convidada III Jornadas Científicas de las Sociedades Españolas
de Epidemiología y Biometría. València, 22 a  23 de juny de 2006.
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GRUP DE RECERCA  EN CODISSENY HARDWARE-SOFTWARE
Coordinador: Pere Martí i Puig
Membres del grup: Pere Martí, Moisès Serra, Ramon Reig, Juli Ordeix, Enric López, Cristina
Borralleras.

Activitat general del grup
El Grup de Codisseny Hardware Software (CoHW-SW) és un equip de treball consti-

tuït per professors d’universitat i investigadors del Departament de Tecnologies Digitals i de la
Informació de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic. Les seves àrees d’interès
inclouen la investigació, desenvolupament i implementació de sistemes electrònics avançats de
processament d’informació i de comunicacions. Les àrees de recerca en què ens concentrem
són: l’algorísmica; les arquitectures orientades a aplicacions; el desenvolupament de sistemes
encastats amb microcontroladors, DSPs, FPGAs; i el disseny digital a alt nivell, dispositius lò-
gics programables, sistemes en un xip (SoC) i aplicacions wireless.

Projectes, activitats i resultats
Moisès Serra ha fet de referee de la revista indexada IEEE Transactions on Wireless Commu -

nications.
Pere Martí ha fet de referee de la revista indexada IEEE Transactions on Circuits & Systems-

I i, també de la revista indexada EURASIP European Journal on Advances in Signal Processing.
Moisès Serra ha coordinat el projecte sobre Equip Respirometries en el marc de trans-

ferència de coneixement.
Pere Martí ha realitzat la classe de 2h ‘Introducció als Sistemes de Comunicacions

Digitals: Exemple del OFDM’ a l’assignatura de doctorat ‘Hardware per aplicacions en temps
real’ en el programa de doctorat d’Informàtica de la UAB. 

Moisès Serra ha realitzat la classe de 2h  ‘Radio Definida per Software (SDR): Exemple
del OFDM’ assignatura de doctorat ‘Hardware per aplicacions en temps real’ en el programa de
doctorat d’Informàtica de la UAB.

A més, el grup ha realitzat una sol·licitud d’un projecte MEC l’any 2007 que ha estat de-
negada.

Ramon Reig i Pere Martí participen en una sol·licitud d’una acció complementària al
MEC dirigida per la UPC en la qual es pretén una actuació a les bases antàrtiques espanyoles.
La sol·licitud està pendent de resolució.

Pere Martí ha iniciat els primers contactes per formalitzar una participació en el pro-
jecte europeu AFISA (Automatic Fish Ageing) liderat per IFREMER (Institut Français de
Recherche pour l’Exploration de la Mer) 

Publicacions i participació en congressos
Pere Marti-Puig, A Family of Fast Walsh Hadamard Algorithms with Identical Sparse Matrix
Factorization. IEEE Signal Processing Letters Vol.13. No. 11. November 2006. ISI 0.722
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GRUP DE RECERCA DE PROCESSAMENT DE SENYAL
Coordinadors: Jordi Solé / Vladimir Zaiats
Membres del grup: Montse Corbera, Jordi Solé, Vladimir Zaiats

Activitat general del grup
La recerca del grup es concentra en tres línies principals: 1) separació de fonts i anàlisi

en components independents; 2) identificació de sistemes lineals i no lineals mitjançant l’anàlisi
dels cumulants d’ordres superiors; 3) desenvolupament de mètodes d’identificació i predicció
de sistemes reals, en aplicacions a biomedicina i comunicacions. L’objectiu principal és
desenvolupar, teòricament i a través de simulacions, nous mètodes en cadascun dels apartats
anteriors i aconseguir aplicar-los a problemes pràctics, amb èmfasi especial de participació
d’alumnes en el seu projecte final de carrera.

Projectes, activitats i resultats
V. Zaiats ha coordinat el Workshop Internacional «Mathematical Takeoffs from

Barcelona» al Centre de Recerca Matemàtica, Bellaterra (Barcelona), del 21 al 22 de setembre
de 2006.

V. Zaiats és membre de l’Editorial Advisory Committee de la revista internacional SORT.

Publicacions  i participació en congressos
Publicacions:
— M. Corbera, J. Llibre, «Symmetric periodic orbits near heteroclinic loops at infinity

for a class of polynomial vector fields», International Journal of Bifurcation and Chaos, 16, pp. 3401-
3410 (2006).

— M. Corbera, J. Llibre, «Infinitely many periodic orbits for the rhomboidal five-body
problem», Journal of Mathematical Physics, 47, pp. 122701-122714 (2006).

— M. Corbera, J. Llibre, E. Pérez-Chavela, «Symmetric periodic orbits near a hetero-
clinic loop formed by two singular points and their invariant manifolds of dimension 1 and 2»,
Journal of Physics A: Mathematical and General, 39, pp. 15313-15326 (2006).

Congressos:
— F.B. Vialatte, J. Solé-Casals, A. Cichocki «Application of the mutual information mi-

nimization to speaker recognition / identification improvement», IEEE Internacional
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2007, ICASSP 2007, abril 2007.

— J. Solé-Casals, C. Jutten, «Maximizing entropy for estimating nonlinearities in PNL
source separation», ICA Research Network International Workshop, Liverpool (Regne Unit),
setembre 2006.

— M. Corbera, J. Llibre, «Generation of symmetric periodic orbits by a heteroclinic loop
formed by two singular points and their invariant manifolds of dimension 1 and 2 in R3», IX
Jornadas de Mecanica Celeste, Jaca, juny 2006.

— V. Zaiats. «Problems of statistical estimation in input-output systems». XXVI
European Meeting of Statisticians, Torun (Polònia), 24-28 de juliol de 2006.
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— V. Zaiats. «Recent results in statistical estimation». Workshop Mathematical Takeoffs
from Barcelona, Centre de Recerca Matemàtica, Bellaterra, 21-22 de setembre de 2006.

— (J. Solé) Assistència al «Workshop Mining Brain Dynamics, a Tutorial Workshop on
Independent Component Analysis in Neuroimaging».

— (J. Solé) Assistència al «Sixth International Workshop on Brain Connectivity
Networks»  .

— V. Zaiats. Assistència al congrès SAPS VI «Statistique Asymptotiques des Processus
Stochastiques», Université du Maine, Le Mans, França, 21-23 de març de 2007.

GRUP DE RECERCA EN MEDI AMBIENT
Coordinadora: Dra. Consol Blanch i Colat
Membres del grup: Núria Barniol (IACA-EPS), Dra. Consol Blanch (IACA-EPS), Anna Maria
Busquets (SART), Dr. Miquel Caballeria  (ET-ESP), Dr. Jordi Camprodon (IACA-EPS), Dra.
Montserrat Capellas (BS-EPS), Dra.Carme Casas  (IACA-EPS, Antoni Ferran (IACA-EPS),
Albert Hueso (IACA-EPS, SART), Mercé Molist (IACA-EPS, SART), Dra. Judit Molera (
IACA-EPS i UdG- Inv. Ramon i Cajal), Dr. Víctor Lòpez (IACA), Dra. Marta Otero (IACA),
Xavier Serra (IACA-EPS, SART), Josep Turet (SART, IACA-EPS), Enric Vilalta (SART)
Col·laboradors: Guerau Arisa (SART-Prof. liberal), Dr. Josep Saña  (Prof. liberal), Dr. Josep M.
Ninot (Biologia UB)

Activitat general del grup
El grup de recerca en Medi Ambient (GRMA) l’integren investigadors/res dels àmbits

de les ciències físiques, químiques i biològiques i de l’enginyeria agrònoma. La composició mul-
tidisciplinar del grup fa possible que es desenvolupin projectes de recerca i de I+D, que resol-
guin problemes d’ampli abast en el camp del coneixement, el control i la gestió del Medi
Ambient .

Els projectes que s’han anat desenvolupant durant el curs 2005-2006 han estat:
- Caracterització i tractament de purins porcins i d’altres residus amb alta càrrega orgà-

nica.
- Revalorització de residus orgànics.
- Determinació i control de la qualitat de l’aire.
- Morfodinàmica costanera
- Coneixement i gestió sostenible de sòls agrícoles.
- Cartografia de la vegetació 
- Ecologia vegetal
El GRMA participa en tasques de formació continuada i en projectes de recerca  sub-

vencionats (MCYT, ASESORAS) amb institucions i universitats (DARP- Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; CNCT- Centre Nacional de Condicions del Treball; CSIC -
Consell Superior d’Investigacions Científiques; Agència de Residus de la Generalitat de
Catalunya; UB, UAB, UPC, UdL, UdG); i també, amb empreses mitjançant convenis propis
UVic - empresa  o amb ajuts del Ministeri (Projectes PROFIT)
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Projectes, activitats i resultats
Les activitats dutes a terme pel Grup de Recerca en Medi Ambient s’han agrupat segons

els següents àmbits d’incidència:
Transferència de coneixements. Participació en Formació Continuada 
Divulgació del Coneixement

Conferències impartides 
— Carme Casas ha impartit la conferència «La riquesa florística dels turons testimoni

de la Plana de Vic» a l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic, 19 d’abril de 2007.

Conferències i jornades organitzades:
— Carme Casas ha coordinat  les Jornades És la cultura del no l’origen del conflicte ambien-

tal i territorial que es viu avui a Catalunya? Celebrades a la Universitat de Vic, els dies 21 i 22 de
novembre de 2006.

— Consol Blanch, Carme Casas i Marta Otero han coordinat les I Jornades tècniques del
GRMA, promogudes pel Vicerectorat de Recerca de la UVic, amb un ajut per a l’organització
d’accions mobilitzadores i formatives en matèria de recerca. S’han impartit els següents semi-
naris:

— Nanociència i Nanotecnologies. Aplicacions en control Ambiental, a càrrec del Dr. Jaume
Veciana, professor d’Investigació del Laboratori de Materials Orgànics de  l’Institut de Ciència
dels Materials de Barcelona, CSIC, Campus Universitari de Bellaterra. Aula Segimon Serrallonga
- UVic, 23 de març de 2007.

— Enfocament toxicològic en els projectes relacionats amb l’estudi de la contaminació, a càrrec
del Dr. Miquel Borràs, responsable de la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia
del Parc Científic de Barcelona. Aula Segimon Serrallonga - UVic, 27 d’abril de 2007.

— Estudios ambientales en ecosistemas marinos perturbados, Bahías de Ushuaia, a càrrec del Dr.
Oscar Amin investigador responsable del Laboratori d’Ecotoxicologia i Contaminació Marina
del CADIC. Tierra de Fuego, Argentina. Aula Segimon Serrallonga, UVic, 31 de maig de 2007.

— Els sentits, química i art, a càrrec del Dr. Gerhard Pohl, químic de la Universitat de Linz
i promotor de la Societat Austríaca de Química. UVic, 13 de juny de 2007. Activitat conjunta
amb el GRTA.

— Consol Blanch ha coordinat el Seminari Tècniques cromatogràfiques HPLC i UPLC.
Aplicacions en alimentació i en control ambiental, a càrrec de Marta Burrull i Zenaida López, tècni-
ques de Waters S.A. Activitat promoguda pel Vicerectorat de Recerca de la UVic, amb un ajut
per a l’organització d’accions mobilitzadores i formatives en matèria de recerca. UVic,19 de ju-
liol de 2007.

— Consol Blanch, Marta Otero i Mireia Olivella, formen part del Comitè Organitzador
de la V Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, promoguda per la Societat Catalana
de Química, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que tindrà lloc a  la UVic els dies 28-29 de ge-
ner de 2008.

Participació en Congressos d ’Innovació Docent
— Consol Blanch ha assistit al congrés internacional d’innovació docent 8th ECRICE
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Budapest, on ha presentat la comunicació col·lectiva amb els professors: M. Olivella, V. Lòpez,
A. Hueso, C. Oliveras i R. Escriu. Project of Educational Innovation for the Fundamentals of
Chemistry course on the Biotechnology Degree. Budapest - Hungary, 31 d’agost-2 de setembre de
2006.

Participació en projectes de recerca
El grup de recerca en Medi Ambient i el grup de recerca en Tecnologia dels Aliments

han promogut la formació de grup de recerca interuniversitari entre les universitats: UVic i
UdL.

Participació en projectes de recerca externs
— Consol Blanch, Núria Barniol. Aprovechamiento de material vegetal i residuos proceden-

tes de actividades empresariales para la obtención de monoglicéridos y otros productos con interés. En
col·laboració amb la UdL. Ministeri d’Educació i Ciència (CTQ2006-07451) Durada: 1/10/2006-
39/10/2009. Dotació: 133.000¤. Import UVic: 21.371¤ (per tres anys). Investigador principal:
Dr. Ramon Canela. ETSEA-UdL-Lleida.

— Consol Blanch, assessora externa del projecte Arqueologia experimental: tecnologies as-
sociades a la agricultura medieval. Ministeri de Ciència i Tecnologia, MCYT- HUM-2004-05280.
Període 2005-08. Coordinació: Dra Imma Ollich i Castanyer del Departament de Prehistòria
de la UB.

— Consol Blanch, col·laboradora externa del projecte de recerca interuniversitari ECEM
Ensenyament de les Ciències i Educació Mediambiental, UB-UZ-UVic. Coordinació: Dra. Anna
Llitjós i Viza de la Facultat d’Educació de la UB. Convocatòria. DURSI Reconeixement GRs.

— Miquel Caballeria, participa en el grup interuniversitari (UPC, UVic) de recerca con-
solidat: Dinàmica de fluids: formació d’estructures i aplicacions geofísiques. Àrea de coneixe-
ment: Mecànica de Fluids (600), Física de la Terra (398), Física Aplicada (385) del departament
de Física Aplicada de la UPC. Coordinació: Dr. Francisco Marques i Truyol.

— Miquel Caballeria, participa en el projecte de recerca Morfodinámica de playas urbani-
zadas: integración de datos experimentales y modelos teóricos (PUDEM), finançat per Proyectos de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. REN2003-06637-C02-01/MAR. Període:
2003-2006. Investigador principal: Dr. Albert Falqués Serra. UPC-Barcelona. Projecte integrat
a la Red Española de Gestión Integrada de Zonas Costeras (Hispacosta) i a la Xarxa Europea
de Xarxes Nacionals de Costa European platform for sharing knowledge and experience in coastal
science, policy and practice, ENCORA.

— Carme Casas, col·laboradora externa del grup de recerca consolidat de Geobotànica i
Cartografia de la Vegetació, del Departament de Biologia Vegetal de la UB. Barcelona.
Coordinació: Dr. Ramon M. Masalles i Saumell. 

— Carme Casas participa en el projecte d’Identificació dels Hàbitats d ’Interès Comunitari
(HIC) en els Fulls de Cartografia d ’Hàbitats de Catalunya, coordinat pel Dr. Jordi Carreras, del Grup
de  Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, del Centre Especial de Recerca de Biodiversitat
Vegetal de la UB. Elaboració de Cartografia dels Hàbitats d ’Interès Comunitari a escala 1:50.000 del
full 256 (Ripoll).

— Carme Casas participa en el projecte d’elaboració de Mapes de Vegetació de Catalunya
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a escala 1:50.000, coordinat pel Dr. Jordi Carreras, del Grup de  Geobotànica i Cartografia de la
Vegetació, del Centre Especial de Recerca de Biodiversitat Vegetal de la UB. Elaboració del
Mapa de vegetació a escala 1:50.000  del full 332 (Vic).

— Carme Casas. Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata y cambios en la diversi-
dad del piso subalpino en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Finançat per
Projectes a la investigació en matèries relacionades amb la Red de Parques Nacionales.
Investigador principal: Josep M. Ninot i Sugrañes, de la Unitat de Botànica del Departament
de Biologia Vegetal de la UB.

— Judit Molera. Análisis térmico de dos variantes nanoestructuradas de silicio amorfo hidroge-
nado: silicio microcristalino y silicio polimorfo. Plan Nacional I+D+ (2004-2007). Ministerio de
Educación y Ciencia. Col·laboració amb la UdG. Import: 58.080¤.

— Victor Lòpez. Aplicación de métodos electroquímicos a la degradación de colorantes reactivos
y reutilización de las aguas residuales de tintura (referència CTM2004-05774-C02-01). Col·laboració
amb INTERTEX-UPC-Terrassa.

Participació en projectes de recerca aplicada
— Consol Blanch, Albert Hueso, Guerau Arisa: Projecte AGTCH R+D ATMOS)

Avaluació de l’impacte sobre el medi atmosfèric de les emissions en mescles per a compostatge; integrat en
el projecte d’Agrotech Tecnologia Aplicada Desarrollo tecnológico del compostaje de los purinesi los es-
tiércoles para la obtención de fertilizantes de alta calidad (Profit FIT-310200-2005-224). Import 1a i
2a fase: 67.759,50¤.

— Carme Casas, Xavier Serra: Projecte transferència del coneixement: Avaluació de la res-
posta a l’adobat amb purins de porc en una rotació de conreus de doble cultiu anual a la comarca d ’Osona.
OTRI - UVic.

— Josep Turet, Enric Vilalta, Albert Hueso, Anna M. Busquests: Projecte R+D Digestió
metanogènica de la fracció sòlida de purins porcins i altres residus orgànics. Ros Roca - Gran empresa.
OTRI - UVic.

— Josep Turet, Enric Vilalta, Albert Hueso, Anna M. Busquests, Guerau Arisa: Projecte
R+D Desenvolupament d ’una tecnologia de compostatge de transformació de purins porcins i d ’altres de-
jeccions ramaderes en fertilitzants de qualitat, per a Agrotech Biotecnologia Aplicada. Vic. Pime.
Projecte Profit. OTRI - UVic.

— Enric Vilalta: Projecte R+D interuniversitari (UVic-UdG) Desenvolupament de tecnolo-
gies fuzzy logic de control de EDARS urbanes. Depuradores d’Osona, S.L. Pime. OTRI - UVic.

Direcció de treballs final de carrera
— Carme Casas ha dirigit el treball Grado de Impacto en el Suelo y la Vegetación en Áreas de

Uso Público del Parque Nacional de Tierra del Fuego, de Joana Rodríguez, llicenciada en Ciències
Ambientals i Enginyera Tècnica Agrícola. Maig de 2007.

— Carme Casas ha dirigit el treball Proposta de pla de gestió de l’Espai Natural d ’Emprius de
Llaers, Ripoll, d’Eudald Hueso, llicenciat en Ciències Ambientals. Setembre de 2007.

Transferència de tecnologia
— Victor Lòpez: Patent sobre el Proceso de tratamiento y reutilización de efluentes textiles por
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técnicas electroquímicas. Ref.: ES2238933. Intertex. UPC-Terrassa

Sol·licitud de recursos. Financiació de projectes i /o infraestructura 
— Miquel Caballeria participa en la sol·licitud del projecte CICYT Morfodinámica de

playas: Predicciones en las grandes escalas espacio-temporales. Investigador principal: Albert Falqués
Serra, departament de Física aplicada de la UPC.

Premis i beques
— Alba Crespi, estudiant de 4t de Biotecnlogia ha obtingut una beca de la Caixa (4000¤,

667h) associada al projecte interuniversitari Aprofitament de material vegetal i residus procedents
d ’activitats empresarials per a l’obtenció de monoglicèrids d ’interès comercial. Coordinat a la UVic per
Consol Blanch. Desembre 2006 - juliol de 2007.

Publicacions i congressos
Publicacions

— Casas C., Ninot, J.M. (2007) «Soil water regime through contrasting pasture com-
munities in a Submediterranean landscape». Journal of Hydrology, 335, pp. 98-108.

— Casas C. Efectes del canvi climàtic sobre la flora i la vegetació de la comarca d ’Osona. A: El
canvi climàtic a Osona. Ponències organitzades pel Grup de Defensa del Ter presentades els dies
14 i 31 de març de 2006 a la Universitat de Vic i al Museu Industrial del Ter. Publicació del
Patronat Estudis Osonencs. Vic, 2007

— Casas C., Ferran, A. (eds.) És la cultura del no l’origen del conflicte ambiental i territorial
que es viu avui a Catalunya? Eumo Editorial, 2007 (en premsa).

— Casas C. Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la Plana de Vic. Publicació
de l’IEC, secció Ciències. 2007 (en premsa).  

— R. Garnier, D. Calvete, A. Falqués, M. Caballeria (2006) «Generation and nonlinear
evolution of shore-oblique/transverse sand bars». J. Fluid. Mech., Vol. 567, pp. 327-360.

— Pradell, T., Molera, J., Bayés, C., Roura, P. (2006). Lustre decoration of ceramics:
mechanisms of metallic lustre formation. Applied Physics A. Materials Science & Processing,
83 [2], 203-208.

— Roqué, J., Poolton, N.R.J., Molera, J., Smith, A.D., Pantos, E. and Vendrell-Saz, M.
(2006). X-ray absorption and luminescence properties of metallic copper nanoparticles em-
bedded in a glass matrix. Phys. Stat. Sol. (b) 243, [6], 1337-1346.

— Vendrell-Saz, M., Molera, J., Roque, J., Pérez-Arantegui, J. (2006). Islamic and Hispano-
Moresque (múdejar) lead glazes in Spain: a technical approach; in M. Maggetti & B. Messiga (Eds. )
Geomaterials in Cultural Heritage. Special publication, Vol 257, 166-174.

— A.D. Smith, T. Pradell, J. Roque, J. Molera, M. Vendrell-Saz, A.J. Dent and E. Pantos.
(2006). Colour variations in 13th Century Hispanic Luster —  an EXAFS study. Journal of Non-
Crystalline Solids 352, 5353-5361.

— T. Pradell, A. Climent-Font, J. Molera, A. Zucchiatti, M.D. Ynsa, P.Roura, D. Crespo.
(2007), Metallic and non-metallic shine in luster: an Elastic Ion Backscattering study. Journal of
Applied Physics 101, 103851 (8pag).

— Roque, J., Molera, J., Sciau, P., Pantos, E. and Vendrell-Saz, M. (2006). Copper and
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silver nanocrystals in luster lead glazes: Development and optical properties. Journal of the
European Ceramic Society, 26 , 3813-3824.

— Molera, J., Bayés, C., Roura, P., Crespo, D. Pradell, T. (2007). Key parameters in the
production of medieval luster colors and shines. J.Am. Ceram Soc. 90 [7], 2245-2254.

Congresos
— Consol Blanch, Albert Hueso, Guerau Arisa, Maria Gracia Rosell i Xavier Guardino,

comunicació pòster Environmental Chemistry. Assessment of air quality in Vic, Catalonia-Spain. 1rst
European Chemistry Congress. Budapest, 27-31 d’agost de 2006.

— J. Molera, M. Pantos, A. Smith, C. Martin, A. Labrador, T. Pradell., Time-resolved re-
production of luster. Synchrotron Radiation in Art and Archaeology. Berlin 27-29 de setembre
2006.

Tesis doctorals presentades
— Víctor Lòpez Aplicación de métodos electroquímicos a la degradación de colorantes reactivos

y reutilización de las aguas residuales de tintura. INTERTEX —  UPC Terrassa, 12 de juliol de 2007.  
— Víctor Lòpez Decoloració electroquímica i reutilització d ’efluents de tintura amb colorants

reactius. INTERTEX —  UPC Terrassa, 12 de juliol de 2007.  

GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
Coordinadora: Dra. Consol Blanch
Membres del grup: Núria Barniol Noguer, Dra. Montserrat Capellas Herms, Anna Dalmau
Roda, Albert Hueso Morell, Dr. Emili I. López Sabater, M.Mercè Molist López, Dra. Núria
Obradors Aranda, Dra. Marta Otero Viñas, Dr. Jordi Planas Cuchí, Lídia Raventós Canet

Activitat general del grup
El grup de recerca en Tecnologia està integrat per investigadors/res de l’àmbit de cièn-

cies químiques i biològiques, veterinària i enginyeria agrònoma; la multidisciplinarietat d’aquest
grup fa que es desenvolupin línies de recerca que abasten diferents camps del coneixement en
ciència i tecnologia dels aliments, com ara anàlisi d’aliments, biotecnologia alimentària, con-
trol de qualitat a la indústria alimentària, emmagatzematge d’aliments en atmosferes protec-
tores i optimització de processos alimentaris.
La recerca que actualment du a terme aquest grup es focalitza en els següents projectes:

1. Anàlisi d’aliments: Validació de mètodes analítics i instrumentals
2. Material vegetal com a font de matèries primeres per a l’obtenció de monoacilglicè-

rids i d’altres productes, per mètodes quimioenzimàtics
3. Millora i conservació de productes de panificació 
4. Millora de l’estabilitat i conservació dels aliments precuinats
5. Conservació i control de qualitat de productes carnis
6. Extracció i caracterització d’aromes d’aliments 
7. Catalogació i explotació de la biodiversitat associada a activitats humanes
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Projectes, activitats i resultats
Les activitats dutes a terme pel Grup de Recerca en Medi Ambient s’han agrupat segons

els següents àmbits d’incidència:
Transferència de coneixements. Participació en Formació Continuada 
Divulgació del Coneixement

Màsters i Cursos de Postgrau impartits
— Lídia Raventós, Mercè Molist i Albert Hueso, han coordinat i participat en el curs on

line d’extensió universitària sobre Transformació de matèries primeres biològiques, en el marc de les
activitats de l’Aula L3 de la Universitat de Vic. Febrer-maig de 2007.

— Lídia Raventós, Mercè Molist i Albert Hueso, han organitzat les següents jornades i
visites en el marc del curs Transformació de matèries primeres biològiques:
Jornades:

1a Jornada sobre matèries primeres biològiques: Elaboració i transformació de pa i de
productes carnis. Planta Pilot de la UVic, 2-3 de març de 2007.

2a Jornada sobre matèries primeres biològiques: Normativa i control en indústries de
transformats biològics. UVic, 4-5 maig de 2007.

Visites:  
Març de 2007: Ecobian. Carn ecològica. Castellterçol. Natursoy. Castellterçol. Albet i

Noia. Sant Pau d’Ordal.
Maig de 2007: Granja de llet ecològica. Olot. Liquats vegetals. Viladrau. Xocolates
Torres. Cornellà de Terry.

Conferències impartides 
— Blanch, C., coordinadora del Mòdul d’Anàlisi Sensorial en el Màster de Comunicació

i Gastronomia  de la Universitat de Vic (EUCS - FEC). Febrer de 2007.
— Blanch, C., ha col·laborat en les activitats d’intercanvi amb el estudiants del Màster

de Gastronomia, de la Università di Scienze Gastronomiche, Colorno-Parma. Visita a: Casa
Riera Ordeix i Fussimanya. Vic - Tavèrnoles, juliol de 2007.

— Blanch, C. Conferència, La butifarra d ’ou: Tradició, composició, característiques i usos cu-
linaris. Setmana del Porc a Vic. Llotja del blat. Dijous llarder, febrer de 2007.

— Blanch, C. Conferència: Aspectes nutricionals del cacau i la xocolata. Formació continuada
per a proveïdors i clients de Chocovic. INTERSICOP, Salón Internacional de Panadería, Confitería
e Industrias afines. Madrid, març de 2007.

— Blanch, C. Conferència: La química i els sentits: reflexions i experimentació sobre la per-
cepció d ’olors en aliments. Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona. Vic, maig de 2007.

— Mercè Molist, Marta Otero, realització d’un Tast de plantes aromàtiques i espècies, en la
Sessió Científica Aromes en els aliments: bases moleculars tècniques culinàries, caracterització química
i sensorial de les aromes, organitzada per la Societat Catalana de Química i el GRTA, novembre
de 2006.
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Conferències i jornades organitzades:
— Blanch, C. Coordinadora de la Sessió Científica Aromes en els aliments: bases moleculars

tècniques culinàries, caracterització química i sensorial de les aromes, organitzada per la Societat
Catalana de Química i el GRTA, novembre de 2006.

— Mercè Molist, Marta Otero, Consol Blanch i Albert Hueso, han participat en la or-
ganització d’activitats en el FORUMVIC de Gastronomia 2007. Promogut per Impevic. Vic,
febrer de 2007.

— Els sentits, química i art, a càrrec del Dr. Gerhard Pohl, químic de la Universitat de Linz
i promotor de la Societat Austríaca de Química. UVic, 13 de juny de 2007. Activitat conjunta
amb el GRMA.

— Consol Blanch ha coordinat el seminari Tècniques cromatogràfiques HPLC i UPLC.
Aplicacions en alimentació i en control ambiental, a càrrec de Marta Burrull i Zenaida López, tècni-
ques de  Waters S.A. Activitat promoguda pel Vicerectorat de Recerca de la UVic, amb un ajut
per a l’organització d’accions mobilitzadores i formatives en matèria de recerca. UVic,19 de ju-
liol de 2007.

Assistència a jornades:
— Mercè Molist, Marta Otero i Albert Hueso, han assistit a la V panoràmica actual de la

indústria alimentària, organitzada pel CRECA — Xarxa XIT- Cidem de la UPC de Terrassa. 13
de juny de 2007.

Participació en projectes de recerca
— El grup de recerca en Tecnologia dels Aliments i el grup de recerca en Medi Ambient

i han promogut la formació de grup de recerca interuniversitari entre les universitats: UVic i
UdL.

Participació en projectes de recerca competitius.
— Consol Blanch, Núria Barniol. Aprovechamiento de  material vegetal i residuos proceden-

tes de actividades empresariales para la obtención de monoglicéridos y otros productos con interés. En
col·laboració amb la UdL. Ministeri d’Educació i Ciència (CTQ2006-07451) Durada: 1/10/2006-
39/10/2009. Dotació: 133.000¤. Import UVic: 21.371¤ (per tres anys). Investigador principal:
Dr. Ramon Canela. ETSEA-UdL-Lleida. Projecte transversal a la UVic amb el GRMA.

Participació en projectes de recerca aplicada
— Consol Blanch, Guerau Arisa. Aplicació de la cromatografia líquida (HPLC-IRD) a

la determinació del perfil de glúcids dels aliments de la dieta mediterrània. VII Beca d’in -
vestigació d’Osona, concedida per l’Academia de Ciències Mèdiques d’Osona. En col·laboració
amb l’HGVic. Import 4500¤. OTRI-UVic.

— Albert Hueso. Conveni de col·laboració amb Agroalimentària de Savassona per al dis-
seny i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’APPCC. Import 9204¤. OTRI-
UVic.

— Albert Hueso. Conveni de col·laboració amb Agroalimentària de Savassona per al dis-
seny i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la UNE-EN-ISO 9001:2000.
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Import 5282,24¤. OTRI-UVic.
— Albert Hueso, Mercè Molist. Conveni de col·laboració amb Bussines Teghnology and

Consulting per la elaboració i revisió dels continguts del Màster de Higiene i Seguretat ali-
mentària: APPCC. Import 5750¤. OTRI-UVic.

— Mercè Molist. Conveni de col·laboració amb l’empresa Delidor Aliment per al dis-
seny i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’APPCC. Import 3997,44¤.
OTRI-UVic.

— Mercè Molist. Conveni de col·laboració amb l’empresa Delirium per al disseny i im-
plantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’APPCC. Import 4702,34¤. OTRI-
UVic.

— Mercè Molist. Conveni de col·laboració amb l’empresa Lisagro per al disseny i im-
plantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’APPCC a l’empresa Comsalser. Import
2266,15¤. OTRI-UVic.

Direcció de treballs experimentals en la llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels aliments
— Consol Blanch, ha dirigit el treball experimental Estudi dels principis actius de les plan-

tes naturals del Montseny més usades en la indústria alimentària i farmacèutica, de Marta Sala, llicen-
ciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Setembre de 2007.

— Anna Dalmau, ha dirigit el treball experimental Estudi de l’Aliment Funcional Danacol,
de Marta Riba, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Febrer de 2007.

— Anna Dalmau, ha dirigit el treball experimental És realment necessari l’ús de nitrats i ní-
trits en l’elaboració dels productes crus curats?, d’Anna Romeu, llicenciada en Ciència i Tecnologia
dels Aliments. Febrer de 2007.

— Anna Dalmau, ha dirigit el treball experimental Estudi de mercat de l’orxata a Espanya,
d’Anna Morralla, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Abril de 2007.

— Anna Dalmau, ha avalat el treball experimental Avaluació de la desnutrició hospitalària
mitjançant la resolució de diferents casos clínics, d’Alex Blasco, llicenciat en Ciència i Tecnologia dels
Aliments. Abril de 2007.

— Emili Lòpez, ha dirigit el treball experimental Memoria de prácticas en la empresa
Productos Riba, de Patrícia Diaz, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Maig de 2007.

— Mercè Molist ha dirigit el treball experimental Diseño de Auditorias en la Industria
Hotelera-Manual para Consultores de Calidad, de Virginia González, llicenciada en Ciència  i
Tecnologia dels Aliments. Febrer de 2007.

— Mercè Molist, ha dirigit el treball experimental Aplicació de l ’Amfe per a l ’Estudi dels
Perills Identificats en el Sistema APPCC en una línia de xocolata Pura, de Núria Cinca, llicenciada en
Ciència  i Tecnologia dels Aliments. Febrer de 2007.

— Mercè Molist, ha dirigit el treball experimental Avaluació de l’efecte de la temperatura
d ’emmagatzematge sobre el creixement de microorganismes mesòfils en la carrillera de vedella utilizant el
mètode d ’Arrhenius, de Clara Colina, llicenciada en Ciència  i Tecnologia dels Aliments. Maig de
2007.

— Lídia Raventós, ha dirigit el treball experimental El pa actual: ús de millorants i l’evolució
de l’àcid fític, de Maria Rosa Fernàndez, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Maig
de 2007.
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— Albert Hueso ha tutoritzat i dirigit els següents projectes en el marc del Master en
Qualitat i Seguretat Alimentaria Sistema APPCC especialitat sector Càrnic durant el curs 06-
07:

Guia per a facilitar l’aplicació del paquet d ’higiene en un escorxador de porcs.
Crear una base de dades per aplicar el sistema appcc mitjançant un programa informàtic.
Nueva legislación de higiene alimentaria.
Anàlisi reglamentari de la nova legislació europea en matèria de seguretat alimentària.
— Mercè Molist ha tutoritzat i dirigit el següent projecte en el marc del Master en

Qualitat i Seguretat Alimentaria Sistema APPCC, especialitat sector càrnic, durant el curs 06-
07:

Análisis de la nueva legislación europea aplicable a la industria cárnica.
— Núria Barniol ha tutoritzat i dirigit el següent projecte en el marc del Màster en

Qualitat i Seguretat Alimentària Sistema APPCC, especialitat sector cereals, durant el curs 06-
07:

Aplicación de auditorías de seguridad alimentaria en empresas de fabricación de productos de pas-
teleria.

Premis i beques
— Alba Crespi, 4t. Biotecnlogia, ha obtingut una beca de la Caixa (4000¤, 667h) asso-

ciada al projecte interuniversitari Aprofitament de material vegetal i residus procedents d ’activitats
empresarials per a l’obtenció de monoglicèrids d ’interés comercial. (CTQ2006-07451) Coordinat a la
UVIc per Consol Blanch. Desembre de 2006 - juliol de 2007.

Cursos de doctorat:
— Núria Barniol i Noguer, ha cursat les assignatures següents:
92939 New Advances in Food Science and Technology
92792 Publicació de Treballs en Revistes Científiques / Publication of Scientific Papers.
92579 Disseny d’Experiments i Anàlisi de Dades
92405 Tècniques Cromatogràfiques i Afins / Chromatographic and Related Techniques
92932 Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear. Elucidació Estructural /

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Structural elucidation.
Dintre del programa de doctorat Sistemes agrícoles, forestals i alimentaris, de la Universitat

de Lleida. Curs 2006-07

Tesis doctorals en curs
— Torres, M. Caracterització organolèptica de cacau de distintes procedències. Aïllament i ca-

racterització d ’aromes en cacau i xocolata. Escola Politècnica Superior (EPS) i Escola Universitària
de Ciències de la Salut de la UVic, dintre del programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia dels
Aliments de la URV. Inici, setembre de 2006. Direcció: Consol Blanch.

— Barniol, N. Utilització de residus del processat de la mantega de cacau com a font de matèria
primera per a l’obtenció de monoglicèrids i d ’altres productes d ’interès comercial, mitjançant processos qui-
mioenzimàtics. EPS de la UVic, dintre del programa de doctorat de Tecnologia dels Aliments de
la UdL.  Projecte CTQ2006-07451. Inici, octubre de 2006. Direcció: Consol Blanch.
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Participació en tribunals de tesis
Consol Blanch, ha format part del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral Aplicació de

l ’espectrometria de masses a l ’anàlisi cromatogràfica de patulina en suc de poma, presentada per
Montserrat Llovera i dirigida pel Dr. Ramon Canela. UdL. Lleida, 14 de juny de 2006.

Publicacions i congressos
Publicacions

— Blanch, C. Els aliments i els sentits, en Tort, T i Codina, F. (eds) «Miscel·lània Ricard
Torrents». Vic: Eumo Editorial, juliol de 2007. pp71-88
Congresos

— Blanch, C.; Torres, M. El Anàlisis sensorial como Herramienta de Evaluación de la calidad
alimentària en chocolates. I Congreso Hispano-Luso de Alimentación, Nutrición y Dietética.
Madrid, 2006.

— Blanch, C. Playing with our senses: the sense of smell. Workshop in Forkingsdagene.
Projecte WONDERS. Oslo, setembre de 2006.

Àrea de ciències de la salut i de la vida

GRUP DE RECERCA EN ENVELLIMENT I QUALITAT DE VIDA
Coordinador: Joan Carles Casas Baroy
Membres del grup: Anna Bonafont Castillo, Mireia Datzira Gallifa, Olga Isern Farrés, Roser
Picas Baltanas, Maria Carme Raurell Costa, Judit Rusiñol Rodríguez, Pilar Soler Canudas, Àn-
gel Torres Sancho, Montserrat Vall Mayans, Marc Vidal Falguera, Joan Carles Casas Baroy.

Activitat general del grup
El grup desenvolupa la seva activitat en 10 projectes de recerca sobre l’envelliment i el

dissseny i l’impacte de diverses intervencions sobre la qualitat de vida de les persones. La ma-
jor part dels projectes es duen a terme amb professionals d’institucions sanitàries i/o socials. 

Projectes, activitats i resultats
— Participació a la setmana de la ciència 2006. Presentació del projecte Envelliment

Saludable.
— M.C. Raurell i P. Soler. Presentació del programa: grup de paraula. Un espai per a la

memòria, un espai per recordar. Diada Internacional d’Infermeria. 11 de maig de 2007.
— Torres Sancho, A. Forma part del Comitè Científic del 8è Congrés Europeu d’Oficina

de Farmàcia. Barcelona, 28 febrer- 2 març de 2007.
— Torres Sancho, A. Convidat a participar com a moderador en el 8è Congrés Europeu

d’Oficina de Farmàcia. Barcelona, 28 febrer de 2007.
— Torres Sancho, A. És membre del comitè científic de la revista Circular Farmacèutica,

del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
— Anna Bonafont Castillo ha rebut el premi A prop teu 2006, del Col·legi Oficial

d’Infermeria de Barcelona. 29 de novembre de 2006.
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— Anna Bonafont i Castillo ha codirigit el XII Curs de Geriatria: “Envelliment i pèr-
dua d’autonomia, de la limitació funcional a la dependència”, de la Universitat d’Estiu de Vic,
juny de 2007. 

— Anna Bonafont Castillo. Ponent de les 1es Jornades Multidisciplinars Catalanes de
Medicina Legal a Residències Geriàtriques. Organitzat pel Col·legi oficial de Metges de
Barcelona. 9 novembre de 2006.

— Anna Bonafont Castillo. Ponent en el Taller de Bones Pràctiques «Models d’èxit
d’atenció a la dependència». Organitza l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
28 i 29 de març de 2007.

— Anna Bonafont i Castillo va rebre el reconeixement de la Facultad de Enfermería de
la Universidad Nacional de Trujillo (Perú) pel seu assessorament en el projecte “Centre de Dia
per a la cura de les persones grans”, que es va dur a terme el maig de 2007 a la ciutat de Trujillo
(Perú).

— Anna Bonafont i Castillo participa com a professora invitada a la secció de segona es-
pecialitat de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú) durant el
període del 14 al 23 de maig de 2007

— Anna Bonafont i Castillo imparteix la conferència Avances y Desafíos de Enfermería en
la Geriatría y Gerontología en el siglo XXI, en el marc dels actes del Dia Mundial de la Infermeria
organitzats per la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), el dia
11 de maig de 2007

— Anna Bonafont i Castillo imparteix el curs internacional “Gerontologia i Geriatria”,
organitzat per la Secció de la Segona Especialitat de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo (Perú), durant el període del 14 al 23 de maig de 2007, amb un valor acadè-
mic de dos crèdits. 

— Anna Bonafont i Castillo és coautora del projecte dels fulletons divulgatius
col·leccionables “Visquem la Vellesa amb Plenitud”, patrocinats per la Fundació Caixa de
Manlleu, publicats i distribuïts periòdicament per aquesta entitat. 

— Anna Bonafont i Castillo participa com a ponent en la taula rodona “La gent gran a
la nostra societat”, en l’acte organitzat per l’ajuntament de Torelló amb motiu del 25è aniversari
de la Residència Rocaprevera de Torelló, el dia 25 d’octubre de 2006

— Anna Bonafont i Castillo imparteix la conferència “Envelliment actiu” en el Congrés
de la Gent Gran 2006 de Cerdanyola del Vallés, organitzat per l’Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès amb el suport de la Diputació de Barcelona, el dia 27 de novembre de 2006

— Anna Bonafont i Castillo participa com a ponent en la taula rodona “Teràpia
Ocupacional Comunitària”, en la jornada Posat el mitjó!, organitzada per l’Associació de pro-
fessionals de Teràpia  Ocupacional  de Catalunya, celebrada al Col·legi de Metges de Barcelona,
el dia 27 d’abril de 2007 

— Anna Bonafont i Castillo ha participat com a professora visitant en el Curs de post-
grau Atenció a les persones amb dependència, dirigit a fisioterapeutes i organitzat per l’Escola
Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, el dia 20 de gener de 2007 
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Publicacions i congressos
— Bonafont Castillo A., Soler Canudas P., Raurell Costa M.C., Casas Baroy J.C., Corral

Torres J. Grupo de Palabra, un espacio para la memoria, un espacio para recordar. 6º congreso de la
AEC. Simposium internacional de enfermería comunitaria. Valencia, 8-11 Novembre de 2006. 

— Sancho Valls E., Vilà Ormazabal C., Casas Baroy J.C. Colaboración y participación de los
usuarios en la organización de un servicio de alimentación. I World Congress of Public Health
Nutrition.. Barcelona, 28-30 de Setembre de 2006. 

— Vilà N., Casas Baroy J.C., Terricabras M., Isern Farrés O., Coma J., Bravo M.J. El sis-
tema de apoyo al cuidador principal y sus necesidades. X Encuentro Internacional de Investigación
en Enfermería. Albacete, 22-25 de novembre de 2006.

— Vilà N., Casas Baroy J.C., Terricabras M., Isern Farrés O., Coma J., Bravo M.J. (2006)
El sistema de apoyo al cuidador principal y sus necesidades. X Encuentro Internacional de
Investigación en Enfermería. Investen-isciii. pp. 106-108 (ISBN 84-690-2248-2).

— Faro Basco M., Isern Farrés O., Casas Baroy J.C. Palomar Aumatell X., Soler Canudas
P. Satisfacción y opinión por parte de los alumnos de los seminarios de simulación a partir de maniquí y ac-
tor. X Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Albacete, 22-25 de novembre
de 2006

— Faro Basco M., Isern Farrés O., Casas Baroy J.C. Palomar Aumatell X., Soler Canudas
P. Satisfacción y opinión por parte de los alumnos de los seminarios de simulación a partir de maniquí y ac-
tor. X Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Investen-isciii. pp. 120-122
(ISBN 84-690-2248-2).

— Sancho Valls E., Vilà Ormazabal C., Casas Baroy J.C., (2006) «Colaboración y parti-
cipación de los usuarios en la organización de un servicio de alimentación». Public Health
Nutrition.Vol 9, No 7(A), pp.119.

— Bonafont Castillo A., Soler Canudas P., Raurell Costa M.C., Casas Baroy J.C., Corral
Torres J. (2006) Grupo de Palabra, un espacio para la memoria, un espacio para recordar. 6º congreso
de la AEC. Simposium internacional de enfermería comunitaria. València. (llibre de ponències
ISBN 84-611-0858-2)

— Vall Mayans M. Escola universitària de ciències de la salut de la Universitat de Vic: 31 anys
d ’ història. Gimbernat 2005 (*), 43, pp.265-272.

GRUP DE RECERCA EN CIÈNCIA DE L’OCUPACIÓ
Coordinador: Salvador Simó i Algado
Membres del grup: Salvador Simó, Tamara Gastelaars, Mireia Datsira, Maria Carme Raurell,
Ivette Griera, Joaquim Fité, Richard Samson, Ricard Parra, Dra. Rachel Thibeau, Dra. Anitha
Unruh. 

Activitat general del grup
Projectes: Jardí Miquel Martí i Pol
El Jardí Miquel Martí i Pol és un projecte que pretén incidir en la construcció de comu-

nitats inclusives a través de la promoció de la justícia ocupacional. Aquest projecte s’articula a
través de la creació i manteniment d’un jardí obert a tothom i dedicat a la memòria del poeta
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Miquel Martí i Pol, de manera conjunta per part de persones amb problemes d’integració social,
estudiants, professors de Teràpia Ocupacional de la Universitat de Vic, i un jardiner professio-
nal. Es va iniciar l’any 2005 i integra sis vessants: la recerca, la terapèutica, la laboral, la cultural,
l’educativa i l’ecològica. En concret, la vessant de recerca pretén valorar l’impacte terapèutic de
la jardineria, en el marc de la creació i manteniment del Jardí Miquel Martí i Pol, en el col·lectiu
de persones amb problemàtica social i/o de salut mental que hi ha participat. 

El projecte s’ha integrat a la Xarxa de Teràpia Ocupacional en Recerca i Ciència de la
Ocupació ECOTROS, pertanyent a la Xarxa Europea de Teràpia Ocupacional en Educació
Superior ENOTHE. A més a més des del grup Ciència de l’Ocupació de la Universitat de Vic
s’ha iniciat una tasca de recerca, conjuntament amb la Dalhousie University, Halifax, de Canadà. 

Documental basat en el Jardí Miquel Martí i Pol 
Aquest projecte consisteix en la creació del documental “Un jardí on flueixen l’educació,

la recerca i la ciutadania” basat en el projecte Jardí Miquel Martí i Pol, d’una durada de 30 mi-
nuts. Els objectius són: Documentar el procés de creació i manteniment del jardí. Elaborar ma-
terial per a la docència. Difondre la recerca de la UVic. Treball de conscienciació de la societat,
fomentar una opinió pública sensible a les problemàtiques socials. Construcció de comunitats
inclusives El procés de documentació audiovisual, a través de la fotografia i el vídeo, es va ini-
ciar l’any 2005 seguint el desenvolupament del jardí per part del Servei d’Audiovisuals de la UVic,
a partir de l’any 2006 es completa amb l’enregistrament, tant dels moments significatius del
projecte com de les entrevistes derivades de la vessant de recerca del projecte. El maig de 2007
s’hi ha inclòs també l’experiència formativa, docent i lúdica que ha suposat el viatge a Granada
i Còrdova per part de la majoria de persones que integren els projectes Jardí Miquel Martí i Pol
i el documental. Aquesta visita ha tingut un caràcter docent perquè es va portar a terme una
conferència sobre l’experiència a la Universidad de Granada impartida, de manera conjunta pels
usuaris i els membres del grup de recerca. També ha tingut un caràcter formatiu i lúdic amb la
visita als jardins de l’Alhambra i el Carmen de los Mártires, a Granada, i el Alcázar de los Reyes
Católicos, a Còrdova. Joaquim Fité va fer tota una master class als integrants del grup. La fina-
litat última seria presentar el documental a algun festival de cinema social per transmetre la
tasca social de la UVic. 

WWW del grup de recerca
El projecte ha consistit en la creació d’una pagina web del grup de recerca, i en especial

del Projecte Miquel Martí i Pol. A la pàgina apareixen els projectes de recerca del grup, els mem-
bres, i el material audiovisual (documental i fotos del projecte Miquel Martí i Pol), links, i arti-
cles publicats per membres del grup.

Projectes, activitats i resultats
Realització del documental: Projecte de Teràpia Ocupacional Miquel Martí i Pol.

Publicacions i participació en congressos 
— Simó Algado, Salvador; Thibeau. (2006). «La torre de marfil: educación para el mundo

contemporáneo». Revista Nacional de Terapia Ocupacional APETO, Especial educación, revista n. 41,
pp.57-69.
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— Simó Algado, Salvador; Kronenberg, Frank; Pollard, Nick (2007). Terapia Ocupacional
sin Fronteras: Aprendiendo del espíritu de supervivientes. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

— Simó Algado, Salvador. Conferència inaugural Terapia Ocupacional al Sur del Alma, a X
Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional. Universitat de Burgos, 20-22 octubre de 2006.

— Simó Algado, Salvador; Zango, Inma. Terapia Ocupacional en Cooperación Internacional,
a X Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional. Universidad de Burgos, 20-22 octubre de 2006.

— Simó Algado, Salvador. Conferència Un jardín donde convergen la educación, la investi-
gación y la justicia ocupacional, impartida a la Universitat de Granada, 11 d’abril de 2007.

GRUP DE RECERCA EN  CREACIÓ I FOLLIA
Coordinadora: Nilda Estrella Sayag
Membres del grup: Teresa Lleopart i Coll; M. Cinta Sadurní i Bassols,  Montserrat Puig i
Sabanes. Al mes de desembre es van incorporar al grup de recerca: Josep Maria Roma; Amadeu
Godayol i Vila, Anna Palomo.

Activitat general del curs
A l’inici del curs es va decidir unificar les dues línies inicials: filmografia i follia i la de crea-

ció follia i cura, i orientar la recerca a l’entorn de l’organització d’una videoteca sota el lema de
Creació i follia amb els següents epígrafs:  

Cine i follia: pel·lícules que il·lustren el tema amb una guia de suport docent sobre els te-
mes que il·lustren: psicopatologia, aspectes socials, antropològics, d’acompanyament, ètics, etc.

Documentals: recopilació de documentals sobre aquest tema i el material audiovisual
produït en les diferents institucions psiquiàtriques.

Producció pròpia: a partir del material a l’abast del grup o d’altres que es vagin recopi-
lant, així com de la possibilitat que doni el marc legal de reproduir escenes de pel·lícules,
s’elaboraria una col·lecció d’elaboració pròpia del grup sobre aquest tema.

Les tasques que es van realitzar durant tot el curs van estar encaminades per una banda  
1. Al disseny de la recerca:
- Es van realitzar les consultes jurídiques necessàries per tal de organitzar una videoteca

de préstec interuniversitari (objectiu últim de la recerca).
- Recerca sobre altres projectes similars (tant a nivell universitari com d’altres institu-

cions).
- Recerca sobre el material fílmic de què es disposa a la Universitat.
- Selecció dels primers 70 títols de pel·lícules que compondran la col·lecció Cine i Follia.
- Treball d’anàlisi de cadascuna de les pel·lícules escollides i establiment dels criteris per

la confecció de la base de dades.
- Realització del disseny de la col·lecció.
2. Preparació del material per a una propera publicació.
- A més de la base de dades es preveu la publicació dels resultats de la recerca.
3. Participació en altres activitats. 
- Conferencia a la Universitat de Vic: L’obra, l ’autor i el vincle social a càrrec de Nilda

Estrella, en el marc de la inauguració de l’exposició Parelles artístiques.
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Taula rodona sobre la pel·lícula Shine amb la participació de Montserrat Puig, Anna Palomo i
Amadeu Godayol al març del 2007 a la Universitat de Vic, en el marc de les activitats progra-
mades en torn a la exposició Parelles artístiques.

4. Activitat docent
- Coorganització d’un màster en Artteràpia, (títol propi de la Universitat de Vic) amb la

participació com a docents dels membres del grup de recerca.

GRUP DE RECERCA EN ALIMENTACIÓ I SALUT
Coordinadora: Núria Obradors
Membres del grup: Núria Obradors Aranda, Eva Rovira Palau, Míriam Torres Moreno, Cristina
Vaqué Crusellas, Jordi Viver Fabregó, Joan Saló i Rich.

Activitat general del grup
El grup de recerca està treballant en dues línies de recerca:
— Relació entre la incidència de càncer de còlon a la comarca d ’Osona i dieta. Línia iniciada l’any

2001. Els subprojectes associats a aquesta línia són: 
Perfil lipídic del residu fecal de pacients amb neoplàsia de colon sota control dietètic.

Projecte en el qual es compara el perfil lipídic del residu fecal en pacients amb neoplàsia de cò-
lon amb el de persones sanes, tots ells seguint una dieta idèntica, de manera que el factor que
aquí s’analitza és el factor individual i no l’efecte de la dieta. 

Anàlisi de la dieta dels malalts de càncer de colon en comparació amb la de persones sa-
nes.

Avaluació dels hàbits alimentaris de la població infantil i juvenil de la comarca d’Osona
en relació a trastorns alimentaris. Projecte iniciat el curs 2005-06 amb la valoració de l’estat nu-
tricional i dels hàbits alimentaris de la població escolar de 8 a 12 de la comarca d’Osona.

Publicacions i participació en congressos 
Comunicacions a congressos internacionals:

— Barniol Puntí L., Torres Moreno M., Vaqué Crusellas C., Obradors N., Zulet Alzórriz
M.A. Valoración del estado nutricional de escolares de la comarca de Osona. III Congreso de la
Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN) i I Congreso Hispano-Luso de
Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid, 19-21 d’octubre de 2006.

— Barniol Puntí L., Torres Moreno M., Vaqué Crusellas C., Obradors N., Zulet Alzórriz
M.A. El desayuno de los escolares de 8 a 12 años de Osona. III Congreso de la Asociación Española
de Dietistas-Nutricionistas (AEDN) y I Congreso Hispano-Luso de Alimentación, Nutrición
y Dietética. Madrid, 19-21 d’octubre de 2006.

— Barniol Puntí L., Torres Moreno M., Vaqué Crusellas C., Obradors N., Zulet Alzórriz
M.A. Valoración cualitativa y cuantitativa de la alimentación de escolares. III Congreso de la
Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN) i I Congreso Hispano-Luso de
Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid, 19-21 d ’octubre de 2006

— Vaqué C., Torres M., Sanz, Obradors N. Evaluación de los hábitos alimentarios de la po-
blación universitaria San Juanina. III Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutri -
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cionistas (AEDN) i I Congreso Hispano-Luso de Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid,
19-21 d’octubre de 2006.

— Barniol Puntí L., Torres Moreno M., Vaqué Crusellas C., Obradors N. Valoración del
estado nutricional de la población escolar de Osona. I World Congress of Public Health Nutrition y
VII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Barcelona, 28-30 Setembre
2006.

— Barniol Puntí L., Torres Moreno M., Vaqué Crusellas C., Obradors N. Evaluación de
la calidad alimentaria en estudiantes mediante el test kidmed. I World Congress of Public Health
Nutrition i VII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Barcelona, 28-
30 setembre 2006.

— Vallduriola, C., N. Obradors, E. Rovira, J. Viver, R. Barniol i J. Saló Diferencias entre la
dieta de personas con cáncer colorectal y personas sanas en la comarca de Osona. I World Congress of
Public Health Nutrition i VII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.
Barcelona, 28-30 Setembre 2006.

— Vaqué Crusellas C., Torres Moreno M., González P. Evaluación de los hábitos alimenta-
rios de la población universitaria de San Juan-Argentina. I World Congress of Public Health
Nutrition i VII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Barcelona, 28-
30 Setembre 2006.

— Torres Moreno M., Arnaus Subirana E., Vaqué C. Patrón alimentario de un grupo de fut-
bolistas de la ciudad de Vic. III Congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas
(AEDN) i I Congreso Hispano-Luso de Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid, 19-21
d’octubre de 2006.

GRUP DE RECERCA EN FISIOLOGIA DE L’EXERCICI I ESTUDI DEL MOVIMENT
Coordinador: Francesc Marín
Membres del grup: Ernest Baiget Vidal, Xantal Borràs Boix, Agustí Comella Cayuela, Francesc
Marin Serrano, Anna Moreta Rovira, Marta Solà i Serrabou.

Activitat general del grup
El grup treballa en diverses línies d’investigació:

— Fisiologia de l’exercici: adaptacions cardiovasculars, respiratòries, metabòliques i neu-
roendocrines a l’exercici físic.

— Fisiologia de l’exercici en patologies cròniques.
— Estudis funcionals en esport adaptat.
— Nutrició i esport.
— Esport i doping.

Publicacions i participació en congressos
Publicacions:
— Comella A. Efectos del tabaco sobre la actividad física. Màster en Medicina subacuàtica

i Hiperbàrica. Facultat de Medicina de Bellvitge. 15 de maig de 2007.
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— Comella A. «Esport i malaltia cardiovascular» Professor invitat en assignatura: Malaltia
i activitat física. 2 hores. Facultat de Medicina de Bellvitge. 10 de novembre de 2006.

— Comella A. Activitat física i salut: recomanacions per a la promoció de l’exercici físic en la
gent gran. Conferència. Institut Mucicipal d’Esports. 27 d’octubre de 2007.

— Comella A. Vocal de tribunal de defensa de tesi doctoral Efecto de la suplementación de
la dieta con ácidos grasos del tipo N-3 sobre la capacidad funcional de los lesionados medulares. Universitat
de Barcelona. Barcelona 28 de març de 2007.

— Baiget E. Ponent en presentació dle centre de salut especialitzat en la millora de la
condició física i en el tractament de determinades patologies clíniques mitjançant la utilització
de vibracions mecàniques. Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, 28 d‘octubre de 2006.

— Baiget E. Jornada tècnica. Noves metodologies de l’entrenament i avaluació física en
tennistes professionals. Federació Catalana de Tennis. Tarragona, 31 de març de 2007.

— Comella A.,  Marín F., Puig A., Borràs X., Moreta A. (2007) «Activitat física i salut,
un nou horitzó per als llicenciats en ciències de l’activitat física i de l’esport». Papers d ’educació;
n. 5. 

— Comella A., Marín F., Borràs X., Riera A., Comella RR., Cirera E.  «Valoración del
trabajo específico de mejora de la flexibilidad en el futbol base». A: Investigación en la actividad
física y el deporte II. D, Julen Castellano Paulis y D. Oidui Usabiaga Arruabarrena, 2007.

— Comella A., Borràs X., Marín F., Comella RR., Cirera E. «Comparación entre la vi-
deografía y el método Sit and Reach para la valoración de la flexibilidad isquiotibial en depor-
tistas escolares». A: Investigación en la actividad física y el deporte II, D. Julen Castellano Paulis y
D. Oidui Usabiaga Arruabarrena, 2007.

— Marín F., Comella A., Barranco Ll., Casas JC, Cirera E. «Evolución de la obesidad in-
fantil en deportistas de la comarca de Osona (1985-2005)» A: Investigación en la actividad física y
el deporte II. D. Julen Castellano Paulis y D. Oidui Usabiaga Arruabarrena, 2007.

Congressos:
— Borràs X., «Introducción a la Biomecànica Deportivas y Herramientas de Medición».

Màster Oficial en Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de San Antonio. Sant Cugat
del Vallès, Enero 2006.

— Borràs X., Comella A., Marin F. «Valoracion de la flexibilidad isquiotibial en escola-
res futbolistas: comparación entre la videografia y el sit-and-reach». DEPORSAUDE
2006.Congreso Centenario R. C. D. La Coruña. La Coruña,12, 13 i 14 d’octubre de 2006.

— Borràs X., Comella A., Marin F., Comella R.R., Cirera E. «Aplicabilidad de la gonio-
metria mediante videografia en el seguimiento de programas de flexibilidad». XXIX Congreso de
la Sociedad Ibérica de Biomecànica y Biomateriales. Reus, 2-3-4 de novembre de 2006.

— Borràs X., Comella A., Marin F., Comella R.R. «Comparación entre la videografía y
el método sit and reach para la valoración de la flexibilidad isquiotibial en deportistas escola-
res». XXIX Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecànica y Biomateriales. Reus, 2-3-4 de novembre
de 2006.

— Comella A., Borràs X., Marín F., Comella RR., Cirera E. «Comparación entre la vi-
deografía y el método sit and reach para la valoración de la flexibilidad isquiotibial en depor-
tistas escolares». II Congreso Virtual-Presencial de Investigación en la Actividad Física y el Deporte.
Vitoria, 2007.
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— Comella A., Marín F., Borràs X., Riera A., Comella RR., Cirera E. «Valoración del
trabajo específico de mejora de la flexibilidad en el futbol base». II Congreso Virtual-Presencial de
Investigación en la Actividad Física y el Deporte. Vitoria, 2007

— Marin F., Comella A., Barranco L., Cases J.C., Cirera E., Pagès T. «Evolución de la
obesidad infantil en deportistas de la comarca de Osona (1985-2005)». II Congreso Virtual-
Presencial de Investigación en la Actividad Física y el Deporte. Vitoria, 2007

— Comella A., Marin F., Cirera E. «Eficacia del entrenamiento específico para la flexi-
bilidad en niños i niñas futbolistas». DEPORSAUDE 2006.Congreso Centenario R. C. D. La
Coruña. La Coruña,12, 13 i 14 d’octubre de 2006.

— Marin F., Comella A., Comella R.R. «¿Es necesario el entrenamiento específico de
flexibilidad isquiotibial en escolares futbolistas?». DEPORSAUDE 2006.Congreso Centenario
R. C. D. La Coruña. La Coruña,12, 13 i 14 d’octubre de 2006.

— Baiget E., Rodríqueg F., Iglesias X. «Propuesta de test específico incremental para
evaluar la resistencia en tenistas». IV World Congress of Sciednce and Racket Sports». Madrid, 21-23
de setembre de 2006.

Àrea de ciències de la comunicació 

GRUP DE RECERCA EN COMUNICACIÓ TURÍSTICA I CULTURAL (GRECTIC)
Coordinadora: Mònika Jiménez Morales
Membres del grup: Dr. Santi Ponce, Cristina Font, Sergi Massana, J.A. Corral, Ignasi Coll,
M.Carme Comas, Anna Palomo, Joana Díaz, Dr. Santos Mateos, Jordi de San Eugenio, Dr. César
Duch

Activitat general del grup
L’objectiu del grup és dur a terme treballs de recerca en l’àmbit de la comunicació cor-

porativa vinculada al turisme i a la cultura, tant des d’un punt de vista teòric com d’aplicació
pràctica.

El GRECTIC fonamenta les seves línies de recerca en els següents punts:
1. Anàlisi  de les estratègies de comunicació aplicades a l’ambit turístic i cultural i de la

seva relació amb el context social i econòmic de la zona. 
2. Estudi de les estratègies emergents pel que fa a la comunicació turística i cultural

vinculada a les característiques de l’entorn competitiu i heterogeni que caracterítza el sector.
3. Investigació i aprofundiment en les eines necessàries per comunicar l’existència 

Projectes, activitats i resultats
S’ha desenvolupat un projecte de recerca aplicada per a estudiants de segon cicle “Anàlisi

de la marca d’un producte turístic i cultural. Aplicació d’estratègies integrals de comunicació:
Vic Ciutat de Cultura”.

A més, també, s’ha desenvolupat un pla estratègic de comunicació integral per a la pro-
moció del programa DEGI (Diploma Europeu de Gestió Internacional), integrat per les
Universitats de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (França), la Fachhochschule Bielefeld
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(Alemanya). La H.E.S. Rotterdam (Holanda), la Universidade Do Minho (Portugal) la University
of Teeside (Gran Bretanya), la Zürcher Hochschule Winterthur (Suïssa) i la Tampere Polytechnic
(Finlàndia). La creació, gestió i execució d’aquest pla estratègic es coordina des de la direcció
del GRECTIC i s’emmarca en l’assignatura de “Projecte de Comunicació Global”, impartida a
la Llicenciatura de Publicitat i RRPP.

S’ha realitzat el disseny, la gestió, l’execució i l’avaluació d’estratègies de comunicació
per al Museu Episcopal de Vic (Dr. Santos Mateos)

S’ha fet, també, una anàlisi de la marca d’un producte turístic i cultural: Aplicació
d’estratègies integrals de comunicació: Vic Ciutat de Cultura 

I, per últim, s’ha  portat a terme un projecte de recerca aplicada per a estudiants de se-
gon cicle. Coordinadora: Mònika Jiménez

GRUP DE RECERCA: INTERACCIONS DIGITALS
Coordinador: Carlos Scolari
Membres del grup: Carlos Scolari, Hugo Pardo, Héctor Navarro, Irene García.

Activitat general del grup
En el període 2006-07 el GRID ha concentrat la seva activitat en els següents projec-

tes:
— Projecte “Comunicadors Digitals”. Programa ALFA de la Xarxa Iberoamericana de

Comunicació Digital. El projecte va començar el 2003 i va acabar el maig del 2006. En el curs
2006-07 hem fet la difusió internacional dels resultats del projecte, amb distribució de llibres
i presentacions en Brasil i Colombia.

— Projecte “Nous perfils professionals de l’actual panorama informatiu audiovisual i
multimèdia de Catalunya” (Consell de l’Audiovisual de Catalunya): presentació i difusió de
l’informe final.

— Projecte “Les transformacions generades per a la introducció de les tecnologies digi-
tals en les redaccions de la premsa comarcal catalana” (Associació Catalana de Premsa
Comarcal): execució del projecte i presentació de l’informe final.

— Presentació del projecte “Comunicació i dispositius mòbils a Catalunya: actors, con-
tinguts i tendències” (Consell de l’Audiovisual de Catalunya): aprovat el maig 2007.

Projectes, activitats i resultats
Els membres del GRID han col·laborat o participat en les següents activitats:
— Organització de les diferents activitats de l’eWeek 2006 (tots els membres). 
— Tasques vinculades al disseny dels continguts i difusió del Màster de Comunicació

Digital Interactiva (per exemple disseny i realització de la web del Màster en tres idiomes) (tots
els membres).

— Participació en la Jornada de Recerca de la FEC (Febrer 2006) (H. Navarro)
— Participació en dos tribunals de tesis (C. Scolari).
— Direcció de un treball final de grau (Hyperwerk, Universitat de Basilea) (C. Scolari)
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— Participació en congressos i conferències nacionals i internacionals (tots els mem-
bres).

— Organització de tallers en universitats estrangeres (C. Scolari).

Publicacions i participació en congressos
Publicacions:

— Scolari, C., Micó, J. L., Pardo Kuklinski, H., Navarro, H., Coll, I. (2007) “Polivalència
Periodística en el Sector Audiovisual I Multimèdia Català”, Tripodos. Les cruïlles de la comunica-
ció: límits i transgressions, Edició Extra, Vol. 1, pp. 359-372. ISBN: 978-84-935360-1-5

— Scolari, C.; Pardo Kuklinski, H. (2007) “El diseño de Diálogos de la Comunicación en
línea. Hacia una nueva gestión del Conocimiento Científico en la era del Software Social”.
Diálogos de la Comunicación. Felafacs. Mayo-Agosto 2007. Nro 74. Lima, Perú. Disponible a:

http://www.dialogosfelafacs.net/especial_74ScolariPardo.php
— Scolari, C., Micó, J. L., Navarro, H. Pardo Kuklinski, H., Coll, I. «Apuntes sobre la

Digitalización, los Medios de Comunicación y la Fuerza de Trabajo». VIII Congreso de Periodismo
Digital - Presente y futuro de la comunicación digital. Huesca, març 2007. ISBN 13: 978-84-87175-31-2

— Scolari, C. (2007) La larga marcha del Riesgo País argentino según el diario Clarín.com. El
año que vivimos en peligro, TELOS. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad,  N. 70,
Fundación Telefónica, Madrid.

— Pardo Kuklinski, H. (2006) «Pautas hacia un modelo de aplicación web institucional
universitaria. El caso de los webcom: sitios de facultades de comunicación de Iberoamérica».
ZER. Revista de estudios de comunicación. Vol. 21. pp. 139-160. Bilbao. ISSN: 1137-1102.

— Scolari, C., Micó, J. L., Pardo Kuklinski, H., Navarro, H., Coll, I. (2007) Nous perfils
professionals de l’actual panorama informatiu audiovisual i multimèdia de Catalunya, Eumogràfic, Vic
—  Llibre + CD-Rom. ISBN 13: 978-84-934995-5-6, ISBN 10: 84-934995-5-2

Congressos:
— Scolari, C. «La estética post-hipertextual». Seminario Internacional Literaturas del

Texto al Hipertext.Universidad Complutense de Madrid, 21-23 de setembre de 2006.
— Scolari, C. Jarque, J.M. i Navarro Güere, H. «Are you ready? Discurso preventivo y

guerra contra el terror de EE UU en Ready.org». XII Encuentro Latinoamericano de Facultades
de Comunicación Social, FELAFACS. Bogotá, setembre 2006.

— Scolari, C. I Pardo Kuklinski, H. «Web 2.0. caos conceptual y nuevos mitos en el dis-
curso cibercultural». IX Congreso Ibercom - El Espacio Iberoamericano de Comunicación en
la Era Digital, Sevilla, novembre 2006 

— Scolari, C., Micó, J.L., Navarro, H. Pardo Kuklinski, H., Coll, I. «Apuntes sobre la
Digitalización, los Medios de Comunicación y la Fuerza de Trabajo». VIII Congreso de Periodismo
Digital - Presente y futuro de la comunicación digital. Huesca, març 2007.

— Pardo Kuklinski, H. «Guidelines for a model for university institutional web appli-
cation. The case of the Latin American and Spanish communication faculty websites». INTED
2007. International Technology, Education and Development Conference. 2007, Valencia, DATES 

— Scolari, C., Micó, J.L., Navarro, H. Pardo Kuklinski, H., Coll, I. «The digitalising of
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the media. New competences, polyvalence and professional skills in Catalan journalism».
International Communication Association Annual Conference. San Francisco, maig 2007.

— Scolari, C. «Limitations in «Digital Taylorism»: Applying Semiotics to Human-Com -
puter Interaction Research». International Communication Association Annual Conference. San
Francisco, maig 2007.

— Navarro H., «Pos-tipografía». II Congreso de Tipografía «Las otras letras». València, 23-
25 juny 2006.

— Navarro H., Jiménez M., «Coches del placer. Estudio de caso de la imagen del coche
gama alta en campañas publicitarias estacionales». IV Congreso Internacional de Análisis Textual
“Símbolos e imágenes”. Segovia, 8-11 novembre 2006.

— Navarro H., «Acerca del Diseño Interactivo», Universidad Santo Tomás, Facultad de
Comunicación Social, Santafé de Bogotà, 29 setembre 2006.

GRUP DE RECERCA AUDIOVISUAL I TEXTUAL
Coordinador: Marcos Cánovas
Membres del grup: Francesca Bartrina, Montserrat Corrius Gimbert, Lydia Brugué Botia,
Marcos Cánovas Méndez, Anna Espachs, Eva Espasa, Ruben Giró, Miquel Pérez, Rosanna Rion,
Richard Samson.

Activitat general del grup
Durant el curs 2006-07 s’ha continuat treballant en un projecte participat per una

majoria de membres del grup (publicació d’un volum monogràfic transversal sobre comunicació
i traducció audiovisual) i en quatre projectes de recerca més petits (doblatge i veus famoses;
visualització de la metàfora i traducció audiovisual; anàlisi estilística de documents audiovisuals
i textuals; traducció per al doblatge al castellà i català: criteris i tradicions). Els resultats
avaluables han estat un article a una revista especialitzada no indexada, cinc ponències i revisions
d’articles en revistes especialitzades.

Projectes, activitats i resultats
— Participació a la preparació del Màster oficial en Traducció Especialitzada FCHTD).

Francesca Bartrina, Marcos Cánovas, Eva Espasa i Richard Samson  GRAVT seran responsables
del mòdul 2 (Traducció audiovisual i multimèdia, 9 crèdits ECTS).

— Espasa, Eva. Participació en la docència del Máster en Traducción Audiovisual,
Subtitulado para Sordos y Audiodescripción (MSA). II Edició 2006-2007. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Títol del mòdul: El voice— over. 19 —  23 de març de 2007.

— Espasa, Eva. Participació en la docència del Máster Universitario en Traducción
Literaria y Humanística. Universidad de Málaga. Mòdul V: Traducción para el teatro. La orali-
dad elaborada. Taller de escritura de diálogo. 3 - 5 de maig de 2007

— Bartrina, Francesca. Coordinació del Certificat d’Especialització en Subtitulació i
Doblatge, emès conjuntament per l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ES-
CAC) i la Universitat de Vic. 

— Cánovas, Marcos i Samson, Richard. Consolidació del lloc web del GRAVT.
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— Espasa, Eva. Coordinació, en conveni amb l’Institut del Teatre, d’un projecte de tra-
ducció d’obres inèdites escrites en anglès, per alumnat de 4t curs de Traducció.

— Rion, Rosanna. Informació de les activitats del GRAVT a la 2a trobada interuniver-
sitària d’Estudis Anglesos a Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, 23 de març 2007

Publicacions i participació en congressos 
— Corrius, Montse (2006) “The Third Language: A Recurrent Textual Restriction that

Translators Come across in Audiovisual Translation”. Cadernos de Traduçao XVI 2005/2. Santa
Catarina (Brasil): Universidade Federal de Santa Catarina, pp. 147-160 (article en revista espe-
cialitzada no indexada).

— Bartrina, Francesca, «De Schnitzler a Kubrick: adaptación cinematográfica e inves-
tigación en traducción audiovisual». V Jornadas de Doblaje y Subtitulación. Universitat
d’Alacant, 28 de novembre - 1 de desembre de 2006 (ponència estatal).

— Brugué, Lydia, «La subtitulació de cançons en documentals i videoclips musicals». III
Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Barcelona,
Universitat Pompeu Fabra. 22-24 de març de 2007 (ponència estatal).

— Cánovas, Marcos, «Adaptación intercultural de referentes cinematográficos en la pu-
blicidad audiovisual». III Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e
Interpretación. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. 22-24 de març de 2007 (ponència estatal).

— Espasa, Eva, «Traducció de textos d’arts visuals: un repte didàctic». III Congreso de
la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Barcelona, Universitat
Pompeu Fabra. 22-24 de març de 2007 (ponència estatal).

— Espasa, Eva, “Big Brother is Watching You: diseño de audiencia y traducción audio-
visual”. V Jornadas de Doblaje y Subtitulación. Universitat d’Alacant, 28 de novembre - 1 de de-
sembre de 2006 (ponència estatal).

— Cánovas, Marcos: membre del consell de redacció de la Revista Tradumàtica (revisor).
— Samson, Richard: membre del consell de redacció de la Revista Tradumàtica (revisor).

Àrea de Ciències Humanes

GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS DE GÈNERE: DONA I SOCIETAT
Coordinadora: Pilar Godayol i Nogué
Membres del grup: Francesca Bartrina, Isabel Carrillo, Marta Company, Lluïsa Cotoner, Eva
Espasa, Pilar Godayol, Teresa Julio, Aida Macias, Montserrat Martín, Judith Sánchez, Carme
Sanmartí, Montserrat Sanmartí, Antoni Tort i Joan Solà.

Activitat general del grup
El grup de recerca “Estudis de gènere: dona i societat” s’emmarca en les línies de treball

del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la Universitat Vic, creat el juny de 1999.
Des del seu inici s’han promogut diferents projectes amb la finalitat de fomentar la investiga-
ció en el context universitari i de difondre la publicació dels estudis realitzats. Comptem amb
l’ajut de l’Institut Català de la Dones i el de la Diputació de Barcelona. Les i els integrants dels
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projectes han visibilitzat els resultats de la seva recerca individual o col·lectiva en publicacions
nacionals i internacionals, així com en congressos nacionals i internacionals:
Del grup de recerca pengen sis projectes d’investigació: 

1. Buidatge de catalanes rellevants (investigadora principal: Dra. Pilar Godayol)
Aquest projecte va iniciar-se el setembre de 2001 amb la intenció d’elaborar un buidatge

biogràfic de les catalanes més rellevants de tots els temps (fins les nascudes a 1950) que han es-
merçat una dedicació especial a la cultura, a les idees o a la ciència dels Països Catalans. L’objectiu
immediat del grup fou elaborar, editar i publicar un llibre introductori sobre la vida i l’obra de
les catalanes rellevants del segle XX (Catalanes del XX, 2006). A partir del buidatge s’han iniciat
diferents activitats de recerca que permetin difondre les aportacions de les dones catalanes al
pensament i la cultura contemporània. S’està treballant en un nou llibre, en l’organització
d’exposicions temàtiques i en l’organització d’un congrés de catalanes rellevants per al curs
2009-2010.

2. Gènere i traducció (investigadora principal: Dra. Pilar Godayol)
Assumida la mort del subjecte, el concepte modern de cànon, la dissolució de les oposi-

cions binàries i el sorgiment dels estudis no hegemònics, en els anys vuitanta neix al Canadà un
moviment traductològic que proposa una nova definició del paper de la traductora literària. Es
tracta de fer visible el femení en traducció i resistir-se a la representació que els discursos do-
minants n’han fet al llarg dels segles. A més del fèrtil debat que han generat les crítiques a favor
o en contra del seu posicionament extremista, el cert és que aquestes teories i pràctiques, jun-
tament amb les reflexions esparses de la francesa Hélène Cixous i la crítica hindú establerta als
Estats Units Gayatri Chakravorty Spivak, han estat l’embrió per a les noves propostes traduc-
tològiques des d’una perspectiva de gènere del nou mil·lenni. El projecte “Gènere i traducció”
del grup de recerca “Estudis de gènere: dona i societat” de la UVic vol obrir camí en aquest àm-
bit de coneixement en terres catalanes. 

3. Dones de teatre (investigadora principal: Dra. Francesca Bartrina)
L’aportació de la dona al fet teatral és una de les línies d’estudi més innovadores en els

Departaments d’Arts Escèniques d’Occident. En aquest sentit, en el nostre context català, des-
coneixem quines dramaturgues, actrius, escenògrafes, directores, traductores, il·luminadores i
tècniques han contribuït a bastir el teatre contemporani. Una de les raons d’aquest fet pot tro-
bar-se en la distància existent entre l’àmbit del teatre, que no deixa de ser un art públic i actiu,
i el paper reservat tradicionalment a la feminitat, que ha estat l’espai privat i domèstic, l’àmbit
de la passivitat. La creació teatral de les dones ha estat problemàtica. Aquest projecte, dins del
grup de recerca “Estudis de gènere: dona i societat” de la UVic vol contribuir a donar visibili-
tat a les dones de teatre.

4. Dones i esport (investigadora principal: Dra. Montserrat Martín)
La presència actual de la dona en l’esport és cada vegada més important. Tot i que és in-

negable que les dones en les societats occidentals gaudeixen del dret de poder practicar qual-
sevol activitat esportiva, encara avui en dia les dones es veuen obligades a constantment anar
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conquerint alguns dels espais del món esportiu. Per exemple, la presència de les esportistes en
els mitjans de comunicació més enllà dels Jocs Olímpics és gairebé nul·la. Igualment, la presèn-
cia de dones directives i dirigents d’òrgans esportius és força insignificant. Però si tot això ens
ho diuen els nombres, l’objectiu primer del projecte “Dones i esport” és, desenvolupar un co-
neixement teòric prou sòlid fonamentat en la premissa que la diferència sexual entre homes i
dones és irreductible i incomparable i traslladar-lo al món de l’esport. Així doncs el que es pre-
tén portant a terme aquest projecte és analitzar discursos fonamentats en la comprensió de les
experiències de les dones en el món de l’esport a partir de la seva diferència femenina. L’estudi
d’aquesta diferència femenina és originari de la filòsofa, psicoanalista i lingüista belga, però ac-
tualment establerta a París, Luce Irigaray. Igualment altres filòsofes, historiadores, literates,
mestres, advocades, sociòlogues, etc, majoritàriament residents a Itàlia, com són el col·lectiu
de la llibreria de dones de Milà i el grup Diotima de la Universitat de Verona, han desenvolu-
pat, i encara, treballen de ferm en el pensament de la diferència sexual.

5. Nou projecte: Dones, història i literatura (investigadora principal: Dra. Carme Sanmartí)
La cultura ha estat fins fa poc temps patrimoni masculí. El silenci del gènere femení en

la ciència i la cultura és mil·lenari. Fins gairebé al segle XIX la dona es va introduir a la cultura
per mitjà de l’escriptura, gràcies a ser filla de pares educats i de famílies nobles benestants o
d’haver pres els hàbits i, per tant, haver-se aïllat dels deures maritals i procreadors en nom de
Crist. Malgrat els inconvenients i les lloses contextuals, que han estat nombroses i variades, hi
va haver dones que van gosar fer un pas endavant, ja fos en el món de l’art, les idees o la ciència.
Aquest projecte, dins del grup de recerca “Estudis de gènere: dona i societat” de la UVic, vol
contribuir a visibilitzar el paper de les dones sobresortints al llarg de la història i d’alguna ma-
nera ajudar a teixir una història de la humanitat en femení.

6. Nou projecte: Gènere, polítiques i educació (investigadora principal: Dra. Isabel Carrillo)
Arran del Seminari intitulat “Quins models de gènere tenen els nostres infants i joves?”

(2005-2006). Els blocs de treball es varen focalitzar envers el “què tenim”, “què volem” i “què
trobem en els centres escolars”. Partint de la reflexió dins del seminari i continuant amb el camp
d’interès que el va provocar, el grup de recerca es va plantejar poder dur a terme un estudi de
camp sobre les característiques que inclouen els models de gènere dels nois i noies que tenim a
les nostres aules. Es dins d’aquesta intenció que s’emmarca la proposta de col·laboració amb
l’IES Maremar de dur a terme un projecte de recerca sobre els models de gènere que tenen les
i els adolescents de l’Institut dins l’etapa d’ESO. 
Aquest projecte, dins del grup de recerca “Estudis de gènere: dona i societat” de la UVic, pre-
tén donar constància que és en la diferència sexual on es justifiquen les desigualtats entre do-
nes i homes. Hi ha moltes formes de construcció i de modelatge dels estereotips de gènere, i
bàsicament podem parlar de diferents àmbits on les desigualtats actuen com a agents de per-
petuació i/o de consolidació d’aquestes: llenguatge, família, escola, societat.

Publicacions i participació en congressos
— Bartrina, F., «Dramaturgues». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Bartrina, F., «Narradores». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
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— Bartrina, F., «La teatralitat de la veu pròpia: Dramaturgues catalanes del XX». Actes
del novembre del Projecte VACA, Projecte VACA Associació de Creadores Escèniques, 20 de no-
vembre de 2007.

— Bartrina, F., «Solitud i les xarxes intertextuals de la narrativa de Caterina Albert». A:
Actes de les Terceres Jornades d’Estudi sobre la vida i l’obra de Caterina Albert «Víctor Català»
en ocasió del centenari de Solitud (1905-2005), CCG, 2006.

— Cotoner, Ll., «Poetes». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Cotoner, Ll., «La imagen de la mujer madura y su ingrata representación en los tex-

tos literarios». A: Lectora. Revista de Dones i Textualitat, No. 13, pp. 259-266.
— Cotoner, Ll., «Perspectivisme, tècnica i procediments narratius a La meitat de l’ànima

de Carme Riera». A: Revista de Catalunya, No. 220, pp. 41-52.
— Cotoner, Ll., «La imagen de la mujer madura y su ingrata representación en los tex-

tos literarios». VIII Jornadas nacionales de historia de mujeres y III Congreso iberoamericano de estu-
dios de Género, Universidad Nacional de Córdoba, 25-28 d’octubre de 2006.

— Espasa, E., «Actrius». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Espasa, E., «Dones de teatre del XX». Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona, 28

de març de 2007.
— Godayol, P., Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Godayol, P., «Traductores». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Godayol, P., Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Godayol, P., «Dona i traducció: del plaer a l’ofici». A: XIV Seminari sobre la traduc-

ció a Catalunya: La presència quotidiana de les traduccions, AELC, 2007.
— Godayol, P., «Maria Aurèlia Capmany: feminisme i traducció». II Jornades sobre

Traducció i Literatura. Universitat Autònoma de Barcelona, 18 d’octubre de 2006.
— Godayol, P., «Triplement subalternes«. III Congrés d ’AIETI. Universitat Pompeu

Fabra, 22-24 de març de 2007.
— Julio, T., «Científiques». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Julio, T., «Crimen y castigo en el ámbito doméstico». A: Insula, No. 714, pp. 15-17.
— Julio, T., «Sumisas y rebeldes. Rojas Zorrilla y el atractivo femenino». La mujer e el tea-

tro español del Siglo de Oro. IV Centenario de Rojas Zorrilla. Universidad de Castilla-La Mancha,
16-18 de abril de 2007.

— Martín, M., «Esportistes». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Martín, M., «Contribución del femenismo de la diferencia sexual a los análisis de gé-

nero en el deporte». A: Revista Internacional de Sociología, No. 44, pp. 111-131.
— Martín, M., «Alternative Female Representations within Spanish Basketball Media

Narratives in Athens 2004». Annual Meeting of the North American Society for the Sociology of Sport.
Re-Imagining Community. Re- Envisioning Sport, 1-4 de novembre de 2006.

— Redortra, G., «Periodistes». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Sanmartí, C. , Sanmartí, M. «Dots i llegats dels Baldrich de Valls (1768- 1863)». A:

Butlletí de la Societat Catalana d ’Estudis Històrics. No. XVI, pp. 97-112.
— Sanmartí, C., «El sufragi femení a la premsa d’Osona (1931- 1936)». A: Ausa, No. 157,

pp. 353- 372.
— Sanmartí, C., «I·lustradores, ceramistes i afins». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial,

2006.
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— Sanmartí, C., «Pintores i escultores». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Sanmartí, C. «La transmisión de los valores femeninos a través de la lectura (1900-

1939)». VIII Jornadas nacionales de historia de mujeres y III Congreso iberoamericano de estudios de
Género, Universidad Nacional de Córdoba, 25-28 d’octubre de 2006.

— Solà, J., «Polítiques». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
— Tort, A., «Mestres». A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.

GRUP DE RECERCA EN EDITORIALS, TRADUCCIONS I TRADUCTORS A LA CATALUNYA
CONTEMPORÀNIA
Coordinador: Manuel Llanas
Membres del grup: Jordi Chumillas, Lluïsa Cotoner, Josep M. Frigola, Pilar Godayol, Maria
González, Ramon Pinyol, Pere Quer, Xus Ugarte, Berta Vilageliu.

Activitat general del grup
Sempre dins l’àmbit de la Catalunya contemporània (segles XIX i XX), el grup estudia,

d’una banda, la història de l’edició; de l’altra, les editorials més actives i les col·leccions més
nodrides en el terreny de la traducció; en tercer lloc, aspectes de recepció i traducció bilateral,
és a dir, tant d’enfora cap a Catalunya com de Catalunya enfora; i, finalment, la personalitat,
activitat, formació i trajectòria dels traductors, tant catalans com forans, que han intervingut
de forma destacada en el transvasament cultural.

Projectes, activitats i resultats
Manuel Llanas ha realitzat tres conferències:
— El llibre i la lectura: una visió panoràmica, organitzada per la Facultat d’Educació dins el

cicle L’ensenyament de la lectura (UVic, 19 de febrer de 2007). (En col·laboració amb Ramon Pinyol)
— Notes històriques sobre la impremta a Montserrat (1499-1999), organitzada per l’Ajun -

tament de Perpinyà i l’ADAG (Associació d’Arts Gràfiques) dins la 5a Jornada d’Estudi sobre
la Impremta (Mediateca municipal de Perpinyà, 20 d’abril de 2007).

— Algunes constants de l ’edició a Catalunya, organitzada per l’Aula Segimon Serrallonga
(Masia de la Torre dels Frares de la Universitat de Vic, 24 de maig de 2007).

Publicacions i participació en congressos
— Cotoner, Lluïsa (2006). «La presencia de Alexandre Dumas y Victor Hugo en la bi-

blioteca ‘Arte y Letras’», dins: Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y textos del
viaje. Lleida: Universitat de Lleida; Pagès Editors, 2006 (p. 247-267).

— González, Maria (2007). «Traduir per transformar: les traduccions de literatura in-
fantil i juvenil al català a començament del s.XX», dins: El patrimoni de la imaginació: Llibres
d’ahir per a lectors d’avui. Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics.

— Llanas, Manuel (2006). L’edició a Catalunya: el segle XX (1939-1975). Barcelona: Gremi
d’Editors de Catalunya.

— Llanas, Manuel; Pinyol, Ramon (2006). «La presència de Victor Hugo en la literatura
catalana fins a 1939: contribució al seu estudi», dins: Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de
los textos y textos del viaje. Lleida: Universitat de Lleida; Pagès Editors, 2006 (p. 19-34).
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— Llanas, Manuel; Pinyol, Ramon (2007). «Przeklady z jezyka polskiego w Katalonii do
1939 roku. Przeglad» (les traduccions de literatura polonesa a Catalunya fins a 1939), dins: Studia
Iberystyczne, núm. 6, p. 183-196.

— Llanas, Manuel (2006). “Els editors de consum”. Dins Barcelona i els llibres. Els lli-
bres de Barcelona, volum monogràfic núm. 7 de Barcelona. Metròpolis mediterrània, setembre
2006, pàg. 121-125.

— Llanas, Manuel (2007). «Ricard Torrents, editor», dins: Miramarges, núm. 30 (UVic).
— Pinyol, Ramon (2006). «Les traduccions al català a l’època romàntica», dins:

Traducción y traductores, del Romanticismo al Realismo. Berna: Peter Lang (p. 343-354).
— Cotoner, Lluïsa (2007).»Traslado y equivalencia funcional del registro coloquial en la

traducción del Quijote al catalán de J. M. Casasayas». III Congreso de la Asociación Ibérica de
Estudios de Traducción e Interpretación».

— Cotoner, Lluïsa (2007). «Carlos Barral, de traductor a traducido». 1r Congrés
Internacional Carlos Barral (UAB).

— Frigola, Josep M. (2006). «Les traduccions de l’hongarès a Catalunya en la immediata
postguerra (1939-1945)». XIVè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
(Budapest, Universitat Eötvös Loránd).

— Godayol, Pilar (2006). «Traductores de Virgina Woolf al català». XIVè Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest, Universitat Eötvös Loránd).

— Llanas, Manuel; Pinyol, Ramon (2006). «Notes sobre l’activitat traductora a Catalunya
de Ferenc Oliver Brachfeld». XIVè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
(Budapest, Universitat Eötvös Loránd).

GRUP DE RECERCA EN L’ESTUDI I EDICIÓ DE TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS
Coordinador: Ramon Pinyol Torrents
Membres del grup: Ramon Pinyol Torrents, Ricard Torrents i Bertrana, Francesc Codina i
Valls, M. Carme Bernal i Creus, M. À. Verdaguer i Pajerols, Josep Gallart i Bau, Ronald Puppo.

Activitat general del grup
Durant aquest curs s’ha continuat treballant en diversos aspectes del projecte finançat

pel Ministerio de Educación y Ciencia: “Jacint Verdaguer: edició crítica, fonts, context i re-
cepció”. També M.C. Bernal i M.À. Verdaguer han treballat en llurs tesis.  

A més, s’ha començat a posar en marxa el VII Col·loqui Internacional Verdaguer i s’ha
continuat participant en la redacció de l’Anuari Verdaguer i en les activitats de la Càtedra
Verdaguer.

Ronald Puppo ha acabat la seva antologia bilingüe (català-anglès) de Verdaguer, amb da-
vantals i notes als poemes. Ramon Pinyol hi ha posat un estudi introductori i una cronologia.
L’obra està en procés de correcció de proves i és editada, a Chicago i Londres, per la University
of Chicago Press.

Projectes, activitats i resultats
D’aquestes activitats destaquen justament fer d’editors de l’Anuari Verdaguer núm. 13, te-
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nir cura de les Actes del VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer (publicades aquest curs per
Eumo i la Societat Verdaguer), constituir i posar en marxa el VII Col·loqui Internacional
Verdaguer (a celebrar la tardor del 2008) i la Jornada Internacional Agustí Bartra (tardor de
2008).

Publicacions i participació en congressos
Llibres

— Codina, Francesc. J. Verdaguer. Barcelona. Textos per a un llibre. Vic: Eumo/Societat
Verdaguer, 2006, 506 pp.

— Torrents, Ricard. Art, poder i religió. La Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí.
Barcelona: Proa, 2006, 424 pp.

Edicions
— Codina, Francesc. Eucarístiques. Dins J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006

(Totes les obres, IV), pp. 537-684.
— Codina, Francesc. Poesies per a «Barcelona». Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona:

Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 959-1040.
— Pinyol, Ramon. Poesia dispersa (1864-1902). Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona:

Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 23-323.
— Pinyol, Ramon. Los pobres. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona. Proa, 2006 (Totes

les obres, IV), pp. 891-915.
— Pinyol, Ramon. Sants. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes les

obres, IV), pp. 921-950.
— Pinyol, Ramon. Jesús Amor. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes

les obres, IV), pp. 1143-1193.
— Pinyol, Ramon. Cor de Jesús. J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes les ob-

res, IV), pp. 1199-1270.
— Pinyol, Ramon. Càntic dels càntics precedit de Los jardins de Salomó. Dins: J. Verdaguer,

Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 335-384
— Pinyol, Ramon. Perles del «Llibre d ’Amic e Amat«. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona:

Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 395-455.

Pròlegs
— Torrents, Ricard. «Introducció» a Càntic dels càntics precedit de Los jardins de Salomó.

Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 329-333.
— Torrents, Ricard. «Introducció» a Jovenívoles. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona:

Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 689-694.
— Codina, Francesc. “Introducció” a Eucarístiques. Dins J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona:

Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 533-536.
— Codina, Francesc. “Introducció” a Poesies per a «Barcelona». Dins: J. Verdaguer, Poesia,

2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 953-957.
— Pinyol, Ramon. Poesia dispersa (1864-1902). Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona:

Proa, 2006 (Totes les obres, IV), pp. 17-22.
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— Pinyol, Ramon. Los pobres. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona. Proa, 2006 (Totes
les obres, IV), pp. 887-890.

— Pinyol, Ramon. Sants. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes les
obres, IV), pp. 919-920.

— Pinyol, Ramon. Jesús Amor. Dins: J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes
les obres, IV), pp. 1139-1141.

— Pinyol, Ramon. Cor de Jesús. J. Verdaguer, Poesia, 2. Barcelona: Proa, 2006 (Totes les ob-
res, IV), pp. 1197-1198.

Articles en revistes indexades
— Bernal, M. Carme; M. A. Verdaguer (2006). «Del vers al poema, a propòsit de Roser

de tot l’any i Flors del Calvari«. Dins Anuari Verdaguer, 14 ([novembre] 2006), pp. 203-232.
— Bernal, M. Carme (2007) «Mística i espiritisme:la fascinació per l’altra riba. Amàlia

Domingo Soler i Eulàlia Anzizu i Vila». Dins Anuari Verdaguer, 13 ([maig 2007] 2005), pp. 23-40.
— Gallart Bau, Josep (2006). «Els erudits rossellonesos del segle XI i Jacint Verdaguer.

Codis disponibles: estudis, gramàtiques i diccionaris». Dins Anuari Verdaguer, 14 ([novembre]
2006), pp. 291-309.

— Pinyol, Ramon; Quer, Pere (2006). «Les aportacions de Verdaguer a la llengua literà-
ria segons els seus coetanis». Dins Anuari Verdaguer, 14 ([novembre] 2006, pp. 401-418.

— Pinyol, Ramon (2007). «Uns textos necrològics verdaguerians oblidats: els del recor-
datori de Florentina Malató (1900)». Dins Anuari Verdaguer, 13 ([maig 2007] 2005), pp. 189-196.

— Soldevila i Balart, Llorenç (2007). «Contribució a l’espistolari verdaguerià: tres car-
tes inèdites». Dins Anuari Verdaguer, 13 ([maig 2007] 2005), pp. 197-202.

— Torrents, Ricard (2007). «  «. Dins Revista de Catalunya

Àrea de ciències de l’educació

GRUP DE RECERCA SOBRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (GRAD)
Coordinador: Dr. Pere Pujolàs i Maset
Membres del grup: Dr. Pere Pujolàs i Maset, Dr. Robert Ruiz i Bel, Dr. Manel Dionís Comas
i Mongay, Dr. Jose Ramon Lago Martinez, Dr. Manel Sánchez, Dra. Marta Marimon, Josep Font
i Roura, Jaume Carbonés López, Ramon Riera Heuras, Gemma Riera i Romero, Núria Padrós
i Tuneu, Olga Pedragosa i Xuclà, Glòria Olmos, Jesús Soldevila Pérez.

Activitat general del grup
Durant el curs 2006/07 el GRAD ha centrat la seva tasca en el projecte “PAC” i en el

projecte d’anàlisi sobre les pràctiques inclusives a la comarca del Solsonès. En cadascun d’aquests
projectes s’han realitzat les actuacions previstes en els plans de treball del grup de recerca. A
més a més, paral·lelament a la tasca d’investigació el GRAD ha col·laborat en processos de for-
mació i assessorament a centres educatius per a la millora de pràctiques educatives relaciona-
des amb la inclusió escolar, bàsicament en la planificació múltiple, planificació individualitzada,
aprenentatge cooperatiu... En l’activitat investigadora dels membres del GRAD cal afegir la di-
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recció i desenvolupament de quatre treballs de recerca i la inscripció de tres tesis doctorals di-
rectament relacionades amb els projectes desenvolupats pel grup.

Projectes, activitats i resultats
— Elaboració del Projecte Curricular de Centre. Escola Jeroni de Moragas, Manresa. 
— L’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Escola Anoia, Igualada
— L’aprenentatge cooperatiu a l’aula. IES Montbui, Igualada
— L’aprenentatge cooperatiu a l’aula. CEIP Princesa Lascaris, Casserres
— Ensenyament multinivell i estratègies d’atenció a la diversitat. IES Montsoriu,

Arbúcies
— El Disseny de Planificacions Múltiples. Solsona.
— Mesures d’atenció a la diversitat. CEIP Maria Galí, Terrassa.
— Elaboració de programacions multinivell. Centre d’Estudis Mollet, Mollet del Vallès.

Publicacions i congressos
— Pedragosa, O.; Ruiz, R.; Riera, G. Análisis sobre las Adaptaciones curriculares

Individualizadas en la Comarca del Solsonès en base a las aportaciones sobre inclusión en el
aula, descritas por la UNESCO. IV Congreso y XXIV Jornadas de educación Especial y
Universidades celebrades a la Universitat de Huelva del 26 al 30 de març de 2006.

— Riera, G. Pujolàs, P. Pedragosa, O. Aplicación de una experiencia de aprendizaje co-
operativo en una escuela de educación primaria en cataluña. IV Congreso y XXIV Jornadas de
educación Especial y Universidades celebrades a la Universitat de Huelva del 26 al 30 de març
de 2006.

— Pujolàs, P.: “Aules inclusives i estructura cooperativa de l’aprenentatge”I Congrés
Educació Avui: La pràctica innovadora. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 28 de juny de
2006

— Pujolàs, P.: “Aules inclusives i estructura cooperativa de l’aprenentatge”I Congrés
Educació Avui: La pràctica innovadora. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 28 de juny de
2006

— Pujolàs, P.: “Estudi sobre inclusió escolar d’alumnat amb discapacitat a la Comarca
del Solsonès .“VI Jornada de l’ACPEAP” Universitat de Vic. 4 de juliol de 2006.

— Pujolàs, P.: “Educación inclusiva y Aprendizaje Cooperativo” “II Jornadas Aprendizaje
Cooperativo”. UCETAM. Córdoba.6 de juliol de 2006.

— Pujolàs, P.: “La inclusió escolar: alguns reptes per als professionals i per a
l’administració educativa” Jornada USEE per a professionals dels centres que inicien
l’experiència: L’educació inclusiva. Barcelona. 6 de setembre de 2006

— Pujolàs, P.: “Una escola inclusiva per a una societat sense exclusions”. L’atenció a la
diversitat. Jornada d’intercanvi d’experiències pedagògiques. Centre de Recursos Pedagògics
del Baix Llobregat VII, Martorell. 7 de setembre de 2006

— Pujolàs, P.: “Aprendizaje cooperativo y atención a la diversidad” XII Congreso de UE-
COE, Cooperativas de Enseñanza: Aprender Cooperando” Toledo.19 de octubre de 2006

— Pedragosa, O. Accés al currículum: disseny de programacions múltiples i personalit-
zació de l’ensenyament. Parets del Vallès, 26 d’octubre 2006.
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— Pedragosa, O. Educación inclusiva y el proceso de personalización de la enseñanza.
18 de gener de 2007. CPR Zaragoza

— Riera, G. Pujolàs, P. Pedragosa, O. Aplicación de una experiencia de aprendizaje co-
operativo en una escuela de educación primaria en cataluña. IV Congreso y XXIV Jornadas de
educación Especial y Universidades celebrades a la Universitat de Huelva del 26  al 30 de març
de 2006.

— Soldevila, J. Comas, M.D. La influencia de las prácticas inclusivas en las actitudes del
profesorado en un centro de educación secundaria frente a la inclusión del alumnado con dis-
capacidad en las aulas ordinarias. IV Congreso y XXIV Jornadas de educación Especial y
Universidades celebrades a la Universitat de Huelva del 26  al 30 de març de 2006.

— Lago, J.R. (2006). Recensió del llibre: Educación para la inclusión o educación sin ex-
clusiones. Gerardo Echeita Madrid: Narcea, 2006. Suports, Vol. 10 Num.2 Tardor 2006

— Pujolàs, P., Lago, J.R. (2006): “Un nom per a cada cosa i cada cosa pel seu nom”. Dins
Pujolàs, P. (Ed.): Cap a una escola inclusiva. Crònica d ’unes experiències. Vic: Eumo, pp. 7-16.

— Pujolàs, P. (2006). “Quousque tandem...? (Fins quan...?). El futur (per anar bé imme-
diat) de l’educació especial a Catalunya”. Suports. Volum 10, núm. 1, pp.30-35.

— Pujolàs, P. (2006): “El sembrador de utopías”. Pròleg al llibre: Abad, Marifé i Benito,
María Luz (Coord.): Cómo enseñar junt@s a alumnos diferentes: aprendizaje cooperativo. Experiencias
de atención a la diversidad para una escuela inclusiva. Zaragoza: Egido Editorial, pp. 23-24.

— Pujolàs, P. (Ed.) (2006): Cap a una escola inclusiva. Crònica d ’unes experiències. Vic: Eumo.
525 p.

— Lago, J.R. (Coord.) (2006): Cap a una escola inclusiva. Crònica d ’unes experiències. Vic:
Eumo. 525 p.

— Pujolàs, P. (2006): “El què, el com, el perquè i el per a què dels grups i els equips
d’aprenentatge cooperatiu”. Dins: Pujolàs, P. (Ed.): Cap a una escola inclusiva. Crònica d ’unes ex-
periències. Vic: Eumo, pp. 249-263.

— Pujolàs, P.: Recensió llibre Gerardo Echeita (2006): Educación para la inclusión o
educación sin exclusiones. Madrid: Narcea. Dins: Cuadernos de Pedagogía, núm. 360 (setembre
2006)

— Comas, M.D. Soldevila, P. (2006). Les actituds del professorat de l’ESO vers les pràc-
tiques inclusives: un estudi longitudinal.Dins, Pujolàs (2006) Cap a una escola inclusiva. Cròniques
d ’unes experiències. Eumo Editorial.

— Ruiz, R. (2006). Accessibilitat del currículum i accés al currículum. Dins Pujolàs, P.
(2006). Cap a una escola inclusiva. Cròniques d ’unes experiències. Eumo Editorial.

GRUP DE RECERCA EN AUTONOMIA EN L’APRENENTATGE DE LLENGÜES
Coordinadores: Mia Victori Blaya (UAB) i Àngels Pinyana Garriga
Membres del grup: Marta Estella Clota, Sarah Khan, Rosa M. Fernàndez Pi, Montserrat
Gimeno Vidal, Anna Masferrer Giralt, Àngels Pinyana Garriga, Oriol Portell Torres, Anna Serra
Rodríguez, Enric Serra Casals, Mia Victori Blaya.
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Activitat general del grup
L’activitat del grup comprèn diferents àmbits: En primer lloc, la investigació de les ei-

nes de reflexió per a l’aprenentatge autònom de l’expressió oral en llengua estrangera, espe-
cialment l’ús d’estratègies d’aprenentatge per part de l’estudiant i l’autoavaluació. En segon lloc,
l’ús de la lingüística de corpus en la creació i millora d’exercicis per a l’ensenyament de la llen-
gua estrangera i la confecció d’una base de dades de documents de recerca (teòrics, d’anàlisi de
casos, etc.) més rellevants en els àmbits de l’aprenentatge autònom, en línia, a distància i obert.
I finalment la integració de contingut i llengua estrangera en l’educació superior i els efectes
d’aquesta metodologia en la percepció de l’estudiant i en l’adquisició de la segona llengua.

Publicacions i participació en congressos
— Masferrer Giralt, A. “Korpus-basierte Analyse für die Entwicklung didaktischer

Materialien: ein Beispiel an statistischen Phänomenen wie Wortlänge”. Estudios filológicos ale-
manes, 2006, vol. 11 pàg. 351-360

— Khan, S., Pinyana, A. «Integrating Content and Language in Higher Education: The
students’ perspective». Integrating Content and Language in Higher Education (ICLHE).
Maastricht University, 28 juny - 1 juliol de 2006

— Khan, S. «Examining Data Collection Methods for Identifying EFL learners’ task-
based Strategies for Speaking». BAAL/Lraal Joint International Conference. University College
Cork, Ireland, 7-9 setembre de 2006

— Khan, S., Pinyana, A. «What are university students’ beliefs of the ICL and EFL ap-
proaches?». XXV International AESLA Conference. Universidad de Murcia, 19-21 abril de 2007.

GRUP DE RECERCA EN APRENENTATGE COL·LABORATIU DE LA TRADUCCIÓ I DE LES
LLENGÜES ESTRANGERES
Coordinadora: Lucrecia Keim Cubas
Membres del grup: Lucrecia Keim, Richard Samson, Marcos Cànovas, Gemma Delgar, Àngel
Tortadès, Caterina Sugranyes, Marta Marimon, Chris Scott-Tennent (URV), María González-
Davies (URL), Anna Iñesta (URL), Cristina Corcoll (URL)

Activitat general del grup
Les línies de recerca del grup són:  
— Anàlisi de la incidència d’una pedagogia basada en principis humanistes i sociocons-

tructivistes sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres, traducció i in-
formàtica aplicada.

— Anàlisi de procediments i eines per potenciar l’autoregulació dels estudiants en as-
signatures presencials amb suport virtual i en assignatures impartides a distància en els segü-
ents àmbits: classes de llengües estrangeres, classes de traducció i classes d’informàtica aplicada
(entorn universitari i no universitari).

— Anàlisi dels efectes de la introducció sistemàtica de projectes de treball col·laboratiu
amb significància per al món real que incloguin fases de treball amb TIC (classes de traducció,
de llengües estrangeres i d’informàtica aplicada).
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— Observació de les especificitats de l’autoregulació en situacions de contacte entre
llengües.

— Ensenyament explícit de les estratègies de traducció i anàlisi del seu grau d’incidència
en la millora de la competència traductora dels alumnes 

— Anàlisi dels avantatges de les noves tecnologies per potenciar la sensibilització in-
tercultural 

Durant el curs 2006-07 s’han produït canvis importants en la composició del grup que
ens han convertit en un grup interuniversitari (UVic, URL, UPF, URV) i, en certa manera, in-
terdisciplinari. Aquesta nova composició ens permet apropar-nos als objectius del projecte de
recerca en què estem treballant des de diferents contextos i amb diferents mirades. El proper
curs començarem amb la recollida de dades en el marc del projecte compost per diversos sub-
projectes que vam encetar el curs 2005-06: “Aprenentatge col·laboratiu en el marc d’assignatures
de llengües estrangeres, de traducció i d’informàtica aplicada en modalitat presencial amb su-
port virtual i en modalitat semipresencial: projectes de recerca-acció amb especial incidència
sobre els processos d’autoregulació i de conscienciació lingüística”. 

El seminari de recerca “Metacognitive Knowledge and Strategies in Computer Assisted
Environments” ens ha permès conèixer de primera mà la recerca que es porta a terme a la Open
University (GB) on vam poder presentar el nostre treball. Durant l’intercanvi vam constatar as-
pectes comuns i d’altres de diferenciadors que donaran un impuls al nostre treball, especialment
pel que fa a la recerca sobre aspectes socioafectius en entorns d’aprenentatge amb suport vir-
tual. El contacte establert amb la Dra. Hauck de la Open University ens ha obert, a més, la porta
a futurs intercanvis entre les dues institucions.

Volem destacar, finalment, la lectura de dos tesis vinculades a les línies de recerca del
GRACTLE i dirigides per la Dra. Maria González-Davies, membre del nostre grup. Les tesis
valorades ambdues amb la qualificació d’Excel·lent cum laude van ser llegides per Cristina Mallol
(juliol 2006) i Marcella LaRocca (febrer 2007) (cf. títols més avall). Actualment hi ha dos tre-
balls de recerca de doctorat encetats que probablement es podran presentar durant el proper
curs.  

Projectes, activitats i resultats
Organització del seminari de recerca “Metacognitive Knowledge and Strategies in

Computer Assisted Environments” conduït per la Dra. Mirjam Hauck (Open University) i el
GRACTLE. UVic, 21-22 de maig de 2007.

Participació de Maria González-Davies al seminari “La formació del professorat: nous
temps, noves competències.” (Tarragona, 4 de novembre de 2006).

Coordinació i participació activa de Lucrecia Keim en la creació de les pàgines web del
programa de formació en Pràctica Reflexiva del Departament d’Ensenyament.

Seminari impartit per Gemma Delgar a l’Institut Supérieur de Traduction et
Interprétation de París “Aprender a traducir algunos conectores. Análisis lingüístico y traduc-
tológico de los conectores donc y or” el dia 10 de maig de 2007. 

Publicacions i participació en congressos
— Cánovas, M., Frigola, J.M., Samson, R. Solà, J. (eds) (2006): Translating and Inter -
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preting Conference: Accessible Technologies. Edició en CD. Vic. ISBN-13: 978-84-934995-2-
5; ISBN-10: 84-934995-2-8.

— Dannerer, Monika/Keim, Lucrecia (2007): ”Landeskunde via E-Mail und Internet —
über die Verbindung von Lehren, Coachen und Lernen auf Distanz“. In: German as a Foreign
Language (GFL),1/2007, 76-111

— Delgar, G.. (2006) “Le web comme moyen et comme objectif dans la classe de FLE.
Un projet : tâches et activités” dins  Repères et Applications (V). Les deuxièmes langues étran-
gères dans le système éducatif: du primaire à l’université, Àngels Campà, Lorraine Baqué i Odile
Sánchez (eds.). Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Publicació en CD Rom. ISBN: 84-89489-74-2.

— Fernández, Francesc: «La revisión cooperativa de una traducción publicada como pro-
yecto semipresencial que conjuga aprendizaje intercultural e interlingüístico». A: III Simposio
sobre la traducción del/al alemán. Universidad de Salamanca, 15-17 de març de 2007.

— González Davies, M. (2007) “Translation in FLA: Why the Bad Press? A Natural ac-
tivity in an increasingly bilingual world”, Humanising Language Teaching, University of Kent:
Pilgrims. www.hltmag.co.uk

— González Davies, M./Cánovas, M. (2006). “La traducció automàtica com a eina didàc-
tica a la classe de traducció i de llengües estrangeres”, Tradumàtica n. 04 - Traducció Automàtica,
Revista de Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, editada pel Departament
de Traducció i d’Interpretació de la UAB,

http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num4/sumari.htm
— González-Davies, Maria: Introducing Problem-Solving Explicitly in Collaborative

Procedures: Written Protocols and Strategy Building. A: Congreso Internacional «La Traducción y
la Interpretación en la Encrucijada de la Comunicación Intercultural». Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, 18-20 de octubre 2006.

— González-Davies, Maria: Dare Foreign Language Teachers Teach Translation? The Role of
Translation in FLT, APAC-ELT Convention 2007, British Council i Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona 22-24 febrer 2007. Ponent convidada.

— González-Davies, Maria: “Formem traductors o que s’espavilin? Reflexions sobre
l’evolució de la pedagogia de la traducció, 1993-2007”, Taula Rodona sobre Noves eines per a la
traducció, XV Seminari sobre la Traducció a Catalunya, 5 de maig de 2007, Vilanova i la Geltrú.

— González-Davies, Maria: Direcció de la tesi doctoral de Cristina Mallol. Learning
English through Translation: the Affectivity and Diversity Approach Lectura: Juliol 2006.

— González-Davies, Maria: Direcció de la tesi doctoral de Marcella LaRocca. El taller
de traducción: una metodología didáctica integradora para la enseñanza universitaria de la traducción.
Lectura: febrer de 2007.

— González-Davies, Maria: Membre del comité editorial de la revista The Interpreter and
Translator Trainer, Manchester: St. Jerome.

— Keim, Lucrecia: Cultura y civilización de la lengua C Alemán: Diseño de la asignatura para
el EEES. Congreso Internacional «La Traducción y la Interpretación en la Encrucijada de la
Comunicación Intercultural». Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 18-20 de octubre
2006.

— Keim, Lucrecia: GRACTLE: Collaborative Learning of Translation and Foreign Languages.
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A Research Report. A Seminari de Recerca «Metacogntive Knowledge and Strategies in Computer
Assisted Environments.» Universitat de Vic. 21-22 de maig de 2007.

— Tortadès, Àngel: Adquisición de habilidades de pensamiento y adquisición de competencia
traductora en la clase de traducción a distancia. III Simposio sobre la traducción del/al alemán.
Universidad de Salamanca, 15-17 de març de 2007.

GRUP DE RECERCA EN DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ EN CONTEXT
Coordinadora: Montse Benlloch
Membres del grup: Montse Benlloch, M. Teresa Buscart, M. Teresa Feu, Núria Franc, Pablo
Rivarola, Asunción López, Rosa Sellares, Irene Balaguer 

Projectes, activitats i resultats
Una recerca començada i acabada Demanda y calidad de los servicios dirigidos a la primera

infancia: situación de las comunidades autónomas. Financiada pel Ministerio del Trabajo y Asuntos
Sociales”.

Una recerca començada i acabada Ethical Issues and Pocedures in Presence Research dins del
consorci: Presence Research Encompassing Sensory Enhancement, Neuroscience, Cerebral-
Computer Interfaces and Applications, projecte IP-27731-2005 de la UE.

Continuem interesats en la recerca sobre les relacions familia/escola, en aquest cas en
l’àmbit de les activitats matemàtiques 

Hem iniciat un projecte de recerca nou “Les activitats aquàtiques per a nadons”.
Es continua treballant en un projecte sobre la visió de les famílies sobre la subjectivitat

dels seus fills “La re-significació dels vincles familiars” del qual s’ha publicat un article.
Part del grup ha treballat fent transferència de coneixement en l’elaboració dels docu-

ments preparatoris per la creació de les llars d’infants de Vic.
Part del grup ha participat en seminaris de formació per als educadors/eres d’escoles

bressol de la comarca de Osona.
Una altra part del grup ha continuat col·laborant amb l’ICE per a la formació d’escoles

bressol a Barcelona.
Hem  assessorat a la Xarxa d’Escoles Bressol de Catalunya a través de l’Associació Rosa

Sensat.
Part del grup ha participat en l’organització de la Jornada “Art i Maternitat” organitzada

per la Universitat de Vic i el MEV.

Publicacions i congressos
— G. García; P. Rivarola. La psicoanàlisi. Barcelona. UOC. 2006
— Pablo Rivarola (Ed.) Teoría psicoanalítica: reflexiones para la intervención clínica. Barcelona

UOC. 2006
— Ginebra, M;  Munt, D. Cobos, M; Feu, M. T. (2007). «Tutors de contes». Guix, 333; 53-59
— López Carretero, A; Rivarola, Padrós; P. (2006) «Reconstruir els vincles de la fami-

lia». Barcelona Educació, n. 52; p.24-25.
— Feu, T. (2007) «Hacer educación intercultural hoy». Infancia. 103; 20-25.
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— Feu, T. (2006) «Replantejant el model d’agrupament. Repensem aspectes habituals».
Escola Catalana, 453; 18-20.

— Feu, T; Sellarès, R; Llimona, J; Mestres. (2006) «Més enllà de les parets de l’escola».
Escola Catalana, 432; 47-49.

Congressos
— Benlloch, M; Slater, M. Ethical Issues and Procedures in Presence Research. International

conference on Presenccia. Zurich, febrer 2007.
— Benlloch, M; Slater, M. Ethical Issues and Procedures in Presence Research. International

conference on Presenccia. Londres, 2007.

GRUP DE RECERCA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT DE VIC (GREUV)
Coordinador: Antoni Tort i Bardolet
Membres del grup: Joan Callarisa, Jaume Carbonell, Isabel Carrillo, Josep Casanovas, Pau
Casañas, Eulàlia Collelldemont, Ester Fatsini, Rosa Guitart, Jordi Martí, Àngel Serra, Núria
Simó, Joan Soler, Antoni Tort, Jacint Torrents.

Activitat general del grup:
La tasca del GREUV s’ha centrat en el desenvolupament dels diferents projectes finan-

çats. 
— Presentació de la memòria de recerca “Anàlisi i dinamització de les actuacions

d’atenció a la diversitat en sis centres de primària i secundària d’Osona II”. (Finançament: ARIE
2005). 

— Posada en marxa de la recerca “Escola i comunitat intercultural. Propostes i  estratè-
gies de treball comunitari en el Barri Sud, centre de Vic i a Hostalets de Balenyà”. (Finançament
ARAI i Consell Comarcal d’Osona). 

— Realització de l’estudi “Municipi i educació en petits municipis”, finançat per l’Àrea
d’Educació de la Diputació de Barcelona.

— Posada en marxa de l’estudi “Cap a una escola secundària inclusiva: Sabers i expe-
riències de joves en situació d’exclusió” (Finançat per ARIE 2006) que lidera el grup FINT de
la UB.

— Realització de l’estudi “Inventari i Documentació de Patrimoni Educatiu de les es-
coles de la comarca d’Osona”. Finançat per l’IPEC (Generalitat de Catalunya). 

— Acabament de l’estudi “Dones i polítiques d’igualtat a la ciutat de Vic». Finançat per
l’Ajuntament de Vic. 

Lectura de la tesi doctoral d’Àngel Serra i presentació de la tesi doctoral: Estudi sobre les
funcions cognitives i emocionals del diari personal en l’adolescència. Dirigida pel Dr. Eduard Martí i
Sala. Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia.

Estada de recerca d’Eulàlia Collelldemont a la Universitat de Lisboa. Unidad de I&D.
Ciènças da Educaçao. Lisboa (Portugal) 2007. 25 de gener-25 de febrer 2007. Estudis a l’entorn
de Patrimoni educatiu i educació estètica en el marc del programa d’investigació del Dr. A.
Nóvoa
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Projectes, activitats i resultats:
Al llarg del 2006-2007, els membres del GREUV han dut a terme activitats acadèmi-

ques relacionades amb les recerques en curs i que detallem a continuació:
— L’exposició inaugurada a Vic, el 14 de juny de 2006 i que va ser el resultat de l’estudi

Osona 1931 —  2005. LXXV anys d ’educació de persones adultes, finançat per la Diputació de Barcelona
ha voltat, itinerant, pels principals municipis de la comarca d’Osona durant tot el curs 2006-
2007. 

— Núria Simó. Participació en el mòdul “Estratègies metodològiques del treball so-
cioeducatiu” dins del  programa de Postgrau “Ciutadania i inclusió social en la diversitat” orga-
nitzat pel Casal del Mestre de Granollers i la Universitat de Girona durant el mes d’octubre de
2006. (Núria Simó i Gil).

— Isabel Carrillo, Núria Simó i Antoni Tort. Participació en diferents mòduls del doc-
torat interuniversitari “Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital (2a edi-
ció). Curs 2006-2007. Organitzen: UVic, UdG, UdL i UIB. 

— Joan Soler. Participació en el seminari “El servei educatiu a Catalunya i el seus pro-
fessionals”, coordinat per Miquel Martínez i impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill.

— Joan Soler. Coordinació de l’experiència pilot sobre “Tallers d’estudi assistit en cen-
tres educatius de Vic, Manlleu i Roda”. Impulsada des de la Facultat d’Educació de la UVic i fi-
nançada pel Departament d’Educació.

— Joan Soler. Participació com a docent en el curs de postgrau “Educación en el medio
rural” (títol propi) de la Universidad de Zaragoza — campus de Teruel (curs 2006-07).
Responsable del mòdul “El maestro de escuela rural”.

— Joan Soler. Assessorament a la ZER Berguedà centre sobre el model i el funcionament
de la zona escolar rural i la participació dels mestres (març-abril de 2007).

— Àngel Serra. Participació com a docent en el curs de postgrau de 25h. de Pedagogia
del Taller de Teatre a l’Adolescència. Vic. Institut del Teatre. 2006 novembre.

— Àngel Serra. Participació com a docent en el curs de postgrau de Mediació familiar i
comunitària. Vic. Universitat de Vic. 15 hores. 2007 Gener.

— Antoni Tort. Intervenció en el postgrau “Atenció socioeducativa a l’alumnat d’origen
immigrant i minoritari. Mòdul V: Experiències de recerca i intervenció educativa en immigra-
ció, minories i educació al nostre entorn i a nivell internacional.” Organitzat per la UAB i el
CIIMU. Maig de 2007.

— Antoni Tort ha exercit de supervisor per a l’estudi “Interaccions amb l’art” de la
Llicència d’estudis retribuïda del Departament d’Educació de Maite Pujol.

— En relació a l’esmentat programa de doctorat, els membres del GREUV tutoritzen
diversos treballs de recerca per a obtenir el Diploma d’Estudis Avançats. Alguns d’ells s’han lle-
git al llarg del curs 2006-2007: Treball de Glòria Vericat (Isabel Carrillo); treball de Joan Sala
(Antoni Tort).

— També s’ha participat (Núria Simó i Antoni Tort) en la Segona Jornada de grups de re-
cerca que treballen en temàtiques vinculades amb la immigració, convocada per la Secretaria
General d’Immigració en la qual prop d’un centenar de professionals del món d’universitari i de
la recerca varen presentar resultats d’alguns dels proyectes finançats en matèria d’ajuts a la for-
mació i a la recerca en immigració. IEC, Barcelona, 13/03/07.
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Conferències i presentacions llibres
Antoni Tort ha fet la presentació del llibre “Poema Pedagògic” d’Anton S. Makàrenko.

Conjuntament amb Antoni Julià, educador social; Jaume Trilla catedràtic de la UB i Maite
Mauricio, presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Seu del
CEESC, Barcelona, 20 de març de 2007.

Antoni Tort ha presentat, també, el llibre Educar en temps difícils. Escola Talitha, 1956-1974,
de M. Teresa Codina, coincidint amb el 50è aniversari de la fundació de l’Escola. 19 d’abril, a les
19.30 h. Biblioteca Jaume Fuster. Pl. de Lesseps, 20-22. Barcelona. Organitzen: Eumo Editorial,
UVic i Biblioteca Jaume Fuster. També ha realitzat la conferència “Les escoles que volem” a
l’Escola La Sínia. Vic, 27 de març de 2007 i la conferència: “L’educació: passat, present i futur”.
Auditori Caixa Manlleu. Manlleu, 24 de maig de 2007.

Publicacions i participació en congressos:
— Arjona, M. C.; Serra, A. (2006). Els adolescents i les agendes escolars. Papers d’educació, n. 5.
— Callarisa, J., Carrillo, I., Collelldemont, E., Martí, J., Torrents, J., «Els museus peda-

gògics, un espai per fomentar la innovació educativa». A: I congrés Educació avui: la pràctica in-
novadora, Actes CD, 2006.

— Callarisa, J., Carrillo, I., Collelldemont, E., Martí, J., Torrents, J., «Los museos vir-
tuales universitarios de pedagogía: la conceptualización de la infancia y el derecho a la educa-
ción». A: El derecho a la educación en un mundo globalizado, Erein, 2006.

— Carbonell, Jaume; Tort, Antoni (2006), La educación y su representación en los medios.
Madrid: Morata, 2006. Dep. Legal M-30.097-2006. ISBN-10: 84-7112-511-0; ISBN-13: 978-
847112-511-8. Págs., 127.

— Carbonell, J., Carrillo, I., «Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas de
cooperación en Centroamérica». A: El derecho a la educación en un mundo globalizado, Erein, 2006.

— Carrillo, I., Collelldemont, E., «Construir un museo pedagógico virtual. Fundamentos
teóricos y elementos de gestión». A: La cultura material de la escuela, Agustin Escolano Benito i
altres, 2007.

— Carrillo, I. (2006) «Imaginarios y realidades educativas. La posibilidad de educar en
la igualdad desde y en la diferencia». Educar. Revista de Educación. Tercera Época, n. 38, pp.83-91.

— Carrillo, I. «¿Es posible educar en valores en familia?», Graó, 2007.
— Carrillo, I. «És possible educar en valors en família?», Graó, 2007.
— Carrillo, I., «Formació inicial i permanent del professorat per a un alumnat divers» A:

Educació, diversitat cultural i ciutadania, STEI-Escola de Formació en Mitjans Didàctics, 2006.
— Carrillo, I., Collelldemont, E., «Identitat i pertinença en la formació de mestres». A:

Col·loquis de Vic X. La identitat, Universitat de Barcelona, 2006.
— Carrillo, I. (2006) «Nuevos significados de la universalidad». Cuadernos de Pedagogía.

n. 358, pp. 106.
— Carrillo, I. (2006) «Los pilares del futuro». Cuadernos de Pedagogía. n. 360, pp.123
— Carrillo, I. (2006) «Claroscuros del bienestar social». Cuadernos de Pedagogía. n. 363,

pp. 122.
— Casanovas, J. “Els orígens de l’olimpisme a Catalunya”. A: Catalunya i l’olimpisme: es-

port, identitat i jocs olímpics (1896-2006). Comitè Olímpic de Catalunya, 2006, pp. 19-41.
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— Casanovas J., Soler J. i Tort A. (2006) “L’impuls de l’educacaió durant la Segona
República: L’ensenyament públic a Osona (1931-1936)”. Ausa. Vol. XXII, n. 157, pp. 393-434. ISSN
0210-5853. DL B 8662-1959. 

— Collelldemont, Eulàlia; Gómez, Anna “De l’antropologia a l’educació. Una lectura
des de Margaret Mead”. Temps d ’educació, n. 31, pp. 143-162, 2006.

— Collelldemont, Eulàlia; Torrents, Jacint “Existeix un patrimoni educatiu?” Papers
d ’educació, n. 4, juliol 2006  [recurs on-line]

— Collelldemont, Eulàlia; Pla, Gil “Interpretar pedagógicamente las actividades acuá-
ticas para bebés. Aportaciones desde la fenomenología” a Investigación en la actividad física y el
deporte. II 84-611-4105-9 VI-565/06 2007.

— Collelldemont, Eulàlia “A l’entorn de les Converses Pedagògiques: Cultura i educa-
ció, 2006” Papers d ’educació, n. 5, desembre 2006  [recurs on-line]

— Fatsini, Esther; Gibert, R.; Guitart, Rosa M. Sitjà, R.: Iguals, però diferents, una vi-
sió de gènere. Guix: Elements d ’acció educativa, ISSN 0213-8581, n. 334, 2007, pp. 56-61.

— Gavaldà, A.; Casanovas, J.; Macaya, A.; Ollé, MA.; Salvat, A. (2007). «La fotografia
històrica com a mitjà per aprendre». Comunicació Educativa, n. 20, pp. 4-10.

— GIER (R. Boix, J. Feu, J. Soler i altres) (2006). «L’école rurale en Catalogne. Une vi-
sion d’ensemble dans une perspective multidisciplinaire», dins: Alpe, Y.; Champollion, P.; Poirey,
J.L. (coord) L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard. Tome 4: Le devenir des éléves en fin
de College : parcours et projets. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté, pp. 167-185.

— Guindolain, C.; Soler, J. (2006). “El Centre de Formació Permanent d’Osona sud: una
experiència de treball en xarxa entre municipis petits”. Perspectiva Escolar, n. 308, pp. 54-59.

— Simó, Núria; Tort, Antoni (2.006). «Recerca educativa, territori i atenció a la diver-
sitat». A: Pujolàs, P. (ed.), Cap a una educació inclusiva. Crònica d ’unes experiències. Vic: Eumo
Editorial. Col. Documents, n. 38. pp. 485-496. ISBN: 84-9766-173-7.

— Simó, Núria i Gómez, Anna (2006). «L’exposició ‘75 anys d’educació de persones adul-
tes a Osona’: Punt de trobada en el recorregut de la recerca». A Papers d ’educació, n. 4, juliol 2006.

— Soler J. (2006). “L’escola rural a Catalunya al darrer quart del segle XX. De l’impacte
de les polítiques educatives a la influència de les transformacions socials, culturals i econòmi-
ques: un primer balanç”. Educació i Història, n. 8, pp. 78-102.

— Soler J. (2006). “A tall de presentació: memòria, cultura i vida cuotidiana a la Catalunya
rural”. Educació i Història, n 8, pp. 8-28.

— Soler J. (2006). “L’escola rural a Espanya durant el segle XX: una aproximació bi-
bliogràfica”. Educació i Història, n. 8, pp. 103-122.

— Soler J. (2007). “L’escola rural a Catalunya: balanç del segle XX”. Àmbits de Política i
Societat, n. 36, pp. 50-60.

— Tort, A. Educació i antropologia: una relació necesària. A propòsit de Margaret Mead.
Papers d ’educació, n. 4, juliol 2006. http://www.uvic.cat/fe/especial/ca/papers/articles/4exp-fa-
cultat9.pdf

Tort, Antoni, (2006). «Mestres». A: Godayol, P. (ed.), Catalanes del XX. Vic: EUMO edi-
torial. ISBN: 84-9766-193-1. P. 173-205.

— Tort, Antoni, (2007): «La raó educativa. Ricard Torrents i la pedagogia». Miramarges,
n. 30. Vic: Eumogràfic. ISSN: 1134-4407, pp. 24-27.
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— Tort, Antoni, (2007): «A formaçao dos professores em um mundo mutável». Pátio.
Revista pedagógica, n. 42, ano XI, Maio/Julho 2007. Porto Alegre, Brasil: Artmed, pp. 40-43. ISSN
1518-305X.

Congressos:
Amb presentació de ponències, pòsters:
— Callarisa, J.; Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Martí, J.; Torrents, J. «Los museos virtua-

les universitariols de pedagogía: la conceptualización de la infancia y el derecho a la educación».
X Congreso Nacional de Educación Comparada. Donostia, 6-8 de setembre de 2006.

— Callarisa, J.; Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Martí, J.; Torrents, J., «Els museus peda-
gògics, un espai per fomentar la innovació educativa». I Congrés Educació avui: la pràctica inno-
vadora. Tarragona, 28-30 de juny de 2006.

— Carbonell, J.; Carrillo, I. «Formación y cooperación: una experiencia de prácticas de
educación en centroamérica». X Congreso Nacional de Educación Comparada. Donostia, 6-8 de se-
tembre de 2006.

— Carrillo, I. «Pràctiques de cooperació en els plans de formació inicial. La reflexió ètica
i l’educació en valors com a vivència». 1res Jornades d ’Intercanvi d ’Experiències d ’Aprenentatge Servei.
Barcelona, 3-4 de novembre de 2006.

— Carrillo, I. «Activitat física en el lleure de Guatemala. Experiències de cooperació de
la UVic». IV Jornades d ’activitat física: lleure, gestió esportiva i responsabilitat social. Vic, 26 d’abril
de 2007.

— Carrillo, I. «Taller: Mirades. Recorregut fotogràfic». Converses Pedagògiques. Cultura
i Educació. Vic, 26 d’octubre de 2006.

— Carrillo, I. «Taller sobre pedagogías sociocríticas». Taller para facilitadoras del Diplomado
Regional sobre Género y Desarrollo». El Salvador, 10-14 de juny de 2006.

— Carrillo, I. «Cooperació i desenvolupament. L’experiència de pràctiques d’educació
social a Guatemala». 1res Jornades de professorat universitari d ’Educació Social. Recerca, innovació do-
cent i integració a l’espai europeu. Barcelona, 27-28 de juny de 2006.

— Casanovas, J.; Guitart, R. “La participació de l’alumnat en la diplomatura d’educació
social de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic”. 1res Jornades de professorat universitari
d ’Educació Social: Recerca, innovació i integració a l’espai europeu. Barcelona, 27 i 28 de juny de 2006.

— Casanovas, J.; Castro, D.; Pérez, N.; Fullana, J.; Ribes, R.; Martínez, O.; Domínguez,
M.J. “El paper del currículum en la formació inicial dels i de les estudiants”. 1res Jornades de pro-
fessorat universitari d ’Educació Social: Recerca, innovació i integració a l’espai europeu. Barcelona, 27 i
28 de juny de 2006.

— Collelldemont, Eulàlia: “Olhar para o pensamiento estético como exposiçao para uma
complexidade teórica em pedagogia” Complexidade: Um nuovo paradigma para investigar e intervir
em educaçao? AFIRSE, Universidade de Lisboa, 2007.

— Collelldemont, Eulàlia; Pla, Gil “Interpretar pedagógicamente las actividades acuá-
ticas para bebés. Aportaciones desde la fenomenología” II Congreso virtualpresencial de investi-
gación de la actividad física y el deporte. UPV, Vitoria-Gasteiz, 2007.

— Joan Soler. Participació en el Simposi “Ciutat.edu: nous reptes, nous compromisos”,
organitzat per la Diputació de Barcelona. Barcelona, 9-11 d’octubre de 2006.
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— Joan Soler. Ponència i participació a les III Converses Pedagògiques “Educació i Món
Rural” organitzades per la Universitat de Lleida. Lleida, 19 i 20 d’abril de 2007. Títol de la ponèn-
cia: “El mestre i la fesomia pròpia de l’escola rural”.

— Joan Soler. Membre de la taula rodona “L’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació
Superior: plans pilot i experiències d’innovació docent” A les 1res jornades de professorat universi-
tari d ’Educació Social: Recerca, innovació docent i integració a l’espai europeu. Barcelona, 27 i 28 de juny
de 2006. Coordina: Ensenyament d’Educació Social de la Facultat de Pedagogia de la UB. 

— Núria Simó Gil i Anna Gómez Mundó. Presentació de la comunicació: El procés de
recerca “Osona 1931-2005. LXV anys d’educació de persones adultes”. A les 1res jornades de pro-
fessorat universitari d ’Educació Social: Recerca, innovació docent i integració a l’espai europeu. Barcelona,
27 i 28 de juny de 2006. Coordina: Ensenyament d’Educació Social de la Facultat de Pedagogia
de la Universitat de Barcelona. 

— Núria Simó i Antoni Tort. Poster “Collaborative Research to analyse and Promote
Actions About Diversity in 6 Primary and Secondary Schools in the region of Osona (Central
Catalonia-Spain)”. A European Conference on Educational Research (ECER 2006). Ginebra, 13-16
setembre de 2006. Publicació: www.eera@strath.ac.uk

— Gemma Boluda i Núria Simó. Presentació de la comunicació “Habilidades motrices
acuáticas: un proceso de aprendizaje ontogenético” al II Congreso Virtual-presencial de investiga-
ción en la actividad física y el Deporte, celebrat en la Facultad de Ciencia de la Actividad Física y
el Deporte de la Universidad de País Vasco, gener-febrer 2007. 

— Antoni Tort. Ponent al Seminari: “A la recerca de noves narratives per a la Secundària”.
Parc Científic de Barcelona. CECACE, Barcelona 27 de març de 2007.

Assistència:
— Antoni Tort ha assistit al Seminario Internazionale “Progetto B.E.L.L. Formazione

operatori scolastici». Montecatini 9-11 novembre 2006 IRRE Toscana.
— Antoni Tort ha participat en el seminari: “Espais de subjectivitat: quins nens i nenes

contribueix a formar l’escola primària”. Centre d’Estudis sobre el Canvi en la Cultura i en
l’Educació. Torre Auditori Antoni Caparrós. Parc Científic. 29 de novembre de 2006. 

— Antoni Tort. Ha estat membre del Grup de Suport del “Projecte Bàsic: sabers
fonamentals, competències claus«. Seminari de la Fundació Bofill, coordinat per Cèsar Coll de
la UB. Anys 2005 i 2006.

Antoni Tort. Ha assistit al 1r Simposi sobre Desigualtats Educatives. 12 i 13 de desembre
de 2006. Capellla de Santa Àgata. Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Fundació Bofill.

— Antoni Tort ha participat al Seminari Cent anys d’Escoltisme. IEC, 15 i 16 de juny de
2007.

— Núria Simó i Antoni Tort han participat al seminari d’experts: “Educació i context
social: L’alumnat d’origen marroquí a Catalunya”. Fòrum Plèiades 2006 - 2007 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès), 15-17 de febrer de 2007. 

— Isabel Carrillo i Antoni Tort han assistit a les Jornades Art i Infància. Vic, 4 de maig
de 2007.
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Organització congressos:
— Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Tort, A., octubre 2006. Organització del Seminari

«Converses Pedagògiques. Educació i cultura». UVic.
— Núria Simó ha estat membre del comitè organitzador de les «1res jornades de pro-

fessorat universitari d’Educació Social: Recerca, innovació docent i integració a l’espai euro-
peu». Barcelona, 27 i 28 de juny de 2006. Coordina: Ensenyament d’Educació Social de la Facultat
de Pedagogia de la UB.

— Carrillo, I.; Guitart, R.; Simó, N. Membres del Comitè Científic i Organitzador de
les IV Jornades Universitàries La investigació com a procés de formació. Vic, 9 de maig de 2007.
Organitza: Universitat de Vic. 

— Carrillo, I. Col·laboració en l’organització de les «XII Jornades d’Escola Rural en la
Formació dels Mestres a Catalunya. Escola rural i municipi: la importància de l’escola en els po-
bles petits». Figueres, 22-23 de març de 2007.

— Joan Soler. Organització de la jornada “Experiències socioeducatives en petits muni-
cipis”. Calders, 30 de novembre de 2007.

— Joan Soler. Organització i participació en les XI Jornades “L’escola rural en la forma-
ció inicial del mestre”. Figueres-Vilopriu, 22 i 23 de març de 2007.

— Tort, Antoni. Membre del Comitè Científic del “II Congrés Internacional
d’Etnografia i Educació. Migracions i Ciutadanies”, celebrat a Barcelona del 5 al 8 de setembre
de 2007.

GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, LLENGUATGE I LITERATURA
Coordinador: Llorenç Comajoan i Colomé
Membres del grup: Maria Carme Bernal, Rosa Boixaderas, Mariona Casas, Francesc Codina,
Llorenç Comajoan, Eusebi Coromina, Jordina Coromina, Marta Corominas, Assumpta Fargas,
Josep Gallart, Núria Medina, Teresa Puntí, Carme Rubio, Llorenç Soldevila, Anna Vallbona,
Maria Àngels Verdaguer.

Activitat general del grup: 
Durant l’any 2006-2007, s’ha canviat el nom del grup per tal de poder-hi encabir els in-

teressos de recerca de tots els membres del grup. El grup s’estructura en tres grans àrees i les se-
ves interrelacions: l’educació, el llenguatge i la literatura. Això vol dir que s’investiguen tant te-
mes que són de les disciplines concretes (per exemple, la literatura infantil; el temps i aspecte
verbals; la cohesió textual; la llengua dels mitjans de comunicació) com la seva aplicació en el
camp de l’educació (per exemple, la didàctica de la literatura infantil; la didàctica dels temps
verbals; la formació de professorat, etc.). Durant aquest any, els diferents membres del grup han
produït 10 publicacions, 9 comunicacions a congressos, 9 llibres de text i s’ha obtingut un ajut
ARIE (8.400 euros). 

Projectes, activitats i resultats
Organització del curs d’extensió universitària (15 hores) “Actualització en didàctica de

la llengua i la literatura: l’ensenyament de la lectura”. Universitat de Vic: febrer de 2007.
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Publicacions i participació en congressos
Publicacions

— Bernal, M.C. i Rubio, C. Tant de gust… Senyor Maragall, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2006.

— Bernal, M.C. i Rubio, C. «Perrault, Charles. Contes de Perrault (1907)». A: El patri-
moni de la imaginació. Llibres d ’ahir per a lectors d ’avui, Institut d’Estudis Baleàrics, 2007.

— Verdaguer, M.À. (2007). «Cronologia de Ricard Torrents i Bertrana». Miramarges,
Revista de la Universitat de Vic, 30, 35-37. 

— Codina, F. «Nota editorial». A: Sempre voldré voler. Antologia de Segimon Serrallonga (poe-
sia, prosa, assaig, entrevistes), Ellago, 2007.

— Codina F.; Obiols V.; Torrents, R. Sempre voldré voler. Antologia de Segimon Serrallonga
(poesia, prosa, assaig, entrevistes), Ellago, 2007.

— Codina, F. (2007) «Llegir i escriure». XXIII Jocs Florals CEIP Dr. Fortià Solà, pp. 3-5.
— Codina, F. (2007) «L’optimisme militant de Ricard Torrents». Miramarges, Revista de

la Universitat de Vic, 30, 18-20.
— Fargas, A. (2007) «L’Escola de Mestres: la llavor». Miramarges, Revista de la Universitat

de Vic, 30, 12-14.
— Puntí, T. (2007) «Sobre ensenyar i aprendre llengua a l’era digital», Guix, 331, 8-11.
— Puntí, T. (2006) «El treball interdisciplinari de 1r curs d’Educació Social: una expe-

riència d’aplicació del crèdit europeu a la Universitat de Vic». A: 1res Jornades de professorat uni-
versitari d ’Educació Social. CD-ROM de les actes de les jornades.

— Camps A.; Badia J.; Cambra M.; Cela J.; Fargas A.; Guasch O.; Mas C. (2006). «La for-
mació del professorat de llengües i literatura». A: Consell assessor de la llengua a l’escola: Conclusions,
Departament d’Educació i Universitats.

Comunicacions a congressos
— Coromina, E. «L’article personal en la traducció de narrativa literària i cinematogrà-

fica». XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Budapest, 4-9 de setem-
bre de 2006.

— Punti. T.; Soler, J. «El treball interdisciplinari de 1r curs d’Educació Social: una expe-
riència d’aplicació del crèdit europeu a la Universitat de Vic». 1res Jornades de Professorat
Universitari d’Educació Social, Barcelona, 27-28 de juny de 2006.

— Comajoan, L. «Actituds lingüístiques: competència lingüística i la seva relació amb la
confiança lingüística». III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad, Castelló, 19-21 de
setembre de 2006.

— Comajoan, L. «Multilingüisme a l’escola». IV Jornades de l’Observatori de la Llengua
Catalana, Palma de Mallorca, 13-14 d’abril de 2007.

— Comajoan, L. «La relació entre L1, actitud lingüística i confiança-ansietat lingüística».
Jornades entorn de la voluntat de comunicar en una llengua apresa, Barcelona, 29-30 de març
de 2007.

— Comajoan, L. «La diversidad en tres niveles: centros, profesores y alumnos en entor-
nos multilingües en Cataluña y Baleares» I Jornadas sobre Lenguas, Currículo y Alumnado
Inmigrante, Bilbao, 25-27 d’abril de 2007.
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— Bernadó, C.; Comajoan, L.; Bastons, N. «Anàlisi factorial dels motius per a
l’aprenentatge del català com a segona llengua”. XIIè Col·loqui de la North American Catalan
Society, Halifax, 11-13 de maig de 2007.

— Medina N.; Cardo, A. «Writing recipes; Recipes to Cook Good Writing». APAC-ELT
Jornades Pedagògiques per a l’Ensenyament de l’Anglès, Barcelona, 22-24 de febrer de 2007 

— Puntí T.; Fargas A.; Llobet M.; Grau M.; Vilà, M. «Anàlisi del grau d’adequació de la
formació lingüística i discursiva dels mestres al context escolar actual», Barcelona, 18-19 de ge-
ner de 2007.

Llibres de text
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Fancy That! 3, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Guia didàctica Fancy That! 3, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Fancy That! 4, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Guia didàctica Fancy That! 4, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Fancy That! 5, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Guia didàctica Fancy That! 5, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Fancy That! 6, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Guia didàctica Fancy That! 6, Àlber, 2006.
— Corominas M.; Medina N.; Plana N. Fancy That! Games, Àlber, 2006

Àrea de ciències socials

GRUP DE RECERCA EN MÓN RURAL: EVOLUCIÓ I FACTORS DE CANVI
Coordinador: Dr. Santi Ponce i Vivet
Membres del grup: Santi Ponce,  M. Carme SanmartÍ,  Josep Casanovas,  Maties Ramisa, Jacint
Torrents, Sergi Massana, Joan Callarissa.

Activitat general del grup
El grup de recerca actua de forma coordinada amb altres grups del mateix àmbit d’arreu

de les universitats catalanes a través de la xarxa de grups de recerca “Història rural” reconeguda
per la Generalitat de Catalunya. Treballa de forma interdisciplinar i incideix en diversos àmbits
ja siguin de recuperació del patrimoni rural, anàlisi i interpretació de l’evolució de la societat
rural dins del món contemporani i la difusió del coneixement assolit a través de publicacions,
exposicions, conferències, camps de treball, etc.  

Les activitats del grup de recerca tenen  les següents orientacions:
Per una banda, l’etnografia de les activitats agrícoles, en concret l’estudi de les eines i les

feines del camp a la Plana de Vic una vegada efectuals els inventaris i catalogació de les
col·leccions del mas Colomer de Taradell. Un projecte impulsat per Jacint Torrents. 

Per una altra banda, el grup  estudia el poder i els àmbits de sociabilitat de les classes
benestants i dels grups de productors i de consumidors de la mà de Santi Ponce, Maties Ramisa,
Carme Sanmartí i Josep Casanovas. 

En tercer lloc estudia la urbanització de la societat rural de la mà de Joan Callarissa.
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Finalment, Sergi Massana, difon els valors turístics del patrimoni natural i cultural del
món rural.

Projectes, activitats i resultats
Una de les línies d’actuació que més volum d’activitat ha generat és l’inventari de masies

dels municipis catalans a través dels plans urbanístics per a la catalogació de masies i cases ru-
rals en sòl no urbanitzable d’una quarentena de municipis de Catalunuya. Una tasca de recerca
aplicada iniciada fa un parell d’anys a petició de l’Associació de Municipis i comarques de
Catalunya i que continua la comanda realitzada per la Federació de Municipis de Catalunya.
Aquest extens treball està coordinat per Sergi Massana.

A banda de l’activitat esmentada, destaquem:
Conferència sobre “Els carros de l’Alzinar de la Roca i eines de carreter de Can Marxant,

patrimoni etnològic de Catalunya”, a càrrec de Jacint Torrents.
La participació a la taula rodona sobre “Present i futur del burro català”, a càrrec de Jacint

Torrents.
La visita guiada al mas El Colomer per a gestors de turisme rural de la comarca d’Osona,

per encàrrec del Consell Comarcal d’Osona.
La conferència sobre “La conjuntura econòmica de la comarca d’Osona”, impartida en

el marc de la programació de l’Aula de la Gent Gran d’Osona, a càrrec de Santi Ponce.
L’article “El naixement de la Cooperativa Agrària Comarcal i el seu context històric”,

publicat al Butlletí de la Cooperativa Plana de Vic, n. 45, tardor de 2006, pp. 15-16, a càrrec de Santi
Ponce.

Publicacions i participació en congressos
Publicacions:

— Casanovas, J. (2006) «La història de la segona República a Osona». Ausa. Vol. 22, n.
157, pp. 305-309.

— Ramisa, M. «Erasme de Gònima i la Guerra del Francès». L’Avenç n. 319 (desembre
2006) 

— Ramisa, M. «Història de l’Esperança«, Revista de la Festa Major de Gurb de la Plana, no-
vembre de 2006. 

— Ponce, S.; Roviró, X.; Morató, D.; Orra, R. Els picapedrers de Folgueroles, Ajuntament
de Folgueroles-Eumogràfic, 2007.

— Ponce, S.; Ortiz, J., Osona: testimonis del segle XX, Eumo Editorial, 2007.
— Ponce, S. “L’economia osonenca durant la Segona República (1931-1936)” Ausa. Vol.

22, No. 157, pp. 311-330.
— Ponce, S. “El Casino de Vic, una entitat centenària compromesa amb la ciutat” Revista

Vic, 2007, pp. 32-39.
— Martí, E.; Suriñach, N. Nous voltreganesos. Centre d’Estudis Voltreganès, 2006. 
— Torrents, J, “Patrimoni agrícola de la Plana de Vic: feines i eines de pagès” Revista

d’Etnologia de Catalunya, n. 29, novembre 2006, pp. 156-162.
— Torrents, J. “Les arrels pageses del poble i l’Associació Hípica Tonis de Folgueroles.

Revista La Falguera, desembre de 2007.
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— Torrents, J. “Els guarans catalans, els burros més ‘guapos’ del món”, Programa de Festes
de Sant Antoni Abad, Taradell, gener de 2007.

Congressos: 
— Casanovas, J . “Les cooperatives de consum a Osona: centres obrers de sociabilitat

impulsors de la Segona República”. Congrés internacional republicans i republicanisme a les terres de
parla catalana. Barcelona, 2-4 de novembre de 2006. Ponència estatal.

— Torrents, J. “Patrimoni etnològic i acció social: diàleg entre recerca, coneixement del
medi i equitació terapeurica”, 3ª ponència a les Jornades: Museus i centres d’interpretació dins
l’àmbit etnològic a Catalunya: gestió cultural en un escenari d’integració social. Museu del
Traginer. Igualada. 4 d’octubre de 2006.

GRUP DE RECERCA EN AMÈRICA LLATINA
Coordinador: Joan Bou i Geli
Membres del grup: Joana Diaz, Anna Palomo, Joan Bou i Geli

Activitat general del grup: 
S’analitzaran les experiències portades a terme, tant a Brasil com a Espanya, que hagin

permès la implantació de les polítiques públiques a partir de la participació ciutadana. Es re-
alitzarà un treball de camp a Brasil i a Espanya. Aquest treball consistirà a:

— Analitzar in situ els diferents models de gestió pública, que tinguin com a base la par-
ticipació ciutadana en la presa de decisions, portades a terme en les diferents comunitats locals.

— Estudiar les implicacions d’aquestes polítiques públiques sobre l’eficiència i l’eficàcia
en la gestió de les polítiques públiques locals.

— Detectar com aquest tipus de política contribueix a la millora del desenvolupament
humà de la majoria dels ciutadans d’aquestes comunitats locals. S’utilitzaran diferents indica-
dors per determinar l’avenç en el desenvolupament humà local.

Projectes, activitats i resultats:
S’ha portat a terme un seminari de recerca celebrat a la Facultat d’Empresa i Co mu -

nicació de la Universitat de Vic els dies 10 al 14 d’abril. El seminari va servir per posar en marxa
el projecte de recerca: “El presupuesto participativo como instrumento para la mejora de la efi-
ciencia y la eficacia de la gestión pública local”. Finançat per l’AECI i coordinat pel Dr. Joan
Bou Geli. Els participants al seminari: Dr. Benjamín Bastida Vila, Teresa Virgili Bonet i Antoni
Mora Puigví de la Universitat de Barcelona; Maritza Delgadillo, Hugo Mejía de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua; Cristina Sánchez Miret de la Universitat de Girona; Joana
Díaz, Joan Bou Geli de la Universitat de Vic; Daniel Cenci, Alexandre Nicoletti de la
Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul (Brasil). Tots ells membres de la Xarxa
YVYPORA que coordina la FEC. 

Beca de 25.000¤ de l’AECI (Agència Espanyola de Cooperació Internacional) per des-
envolupar el projecte: “El presupuesto participativo como instrumento para la mejora de la efi-
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ciencia y la eficacia de la gestión pública local”. Coordinador: Joan Bou Geli. Departament
d’Economia, Matemàtica i Informàtica de la FEC.

Publicacions i participació en congressos:
— Bou J. (2006) «La democracia participativa favorece el desarrollo humano».

Contribuciones al debate sobre el Desarrollo Humano Local. Capítol de llibre.
— Mora A. (2006) «La nueva gestión pública: técnicas y métodos para el desarrollo hu-

mano local». Contribuciones al debate sobre el Desarrollo Humano Local. Capítol de llibre
— Palomo A. (2006) «La tutela jurídica del patrimonio histórico, cultural y artístico en

el Estado español». Contribuciones al debate sobre el Desarrollo Humano Local. Capítol de lli-
bre

— Bou J. (2006) «La mundialización perjudica a América Latina: el caso de Argentina».
América Latina. Documentos territoriales. Capítol de llibre.

— Bou, J.; Barrenetxea M.; Curiel C. Contribuciones al debate sobre el Desarrollo Humano
Local, Servicio editorial Universidad de Guadalajara, ISBN: 970-27-1016-2. Llibre coautor.

— Bou, J. Pròleg. Contribuciones al debate sobre el Desarrollo Humano Local, Servicio edito-
rial Universidad de Guadalajara, ISBN: 970-27-1016-2.

— Bou, J. «La democracia participativa: un reto para el Desarrollo Humano Local».
Congreso: El desafío del desarrollo humano. Propuestas locales para otra globalización. Bilbao,
8,9,10 feber de 2007. Comunicació Internacional. 

— Bou, J. «El presupuesto participativo como instrumento para la mejora de la eficien-
cia y eficacia de la gestión pública en los municipio rurales» Monobamba (Perú), 25 febrer - 1
març de 2007. Ponència Internacional.

— Bou, J. «El presupuesto participativo de Santa Cristina d’Aro, generador de cambio
en la gestión municipal». Jornada de debate: Organización municipal y relación con la ciudada-
nía; los cambios necesarios para mejorar la participación. Santa Cristina d’Aro, 18 juliol de 2006.
Ponència Estatal.

GRUP DE RECERCA EN DISTRIBUCIÓ DE POBLACIÓ, L’ACTIVITAT I RENDA
Coordinador: Ramon Oller Piqué
Membres del grup: Ramon Oller Piqué, Joan Carles Martori Cañas, Jordi Casas Vilaró, Josep
Lluís García Domingo, Rafael Madariaga Sánchez, Karen Hoberg.

Activitat general del grup
L’objecte d’estudi és la distribució espacial de la població, l’activitat i la renda. Aquests

tres elements estan estretament relacionats, sense que sigui possible atribuir una preeminèn-
cia a un per sobre dels altres. Per tant, s’imposa un enfocament multidisciplinar que articuli les
tres perspectives que els membres del grup han desenvolupat per separat, sense considerar les
interaccions. En concret, estem treballant en la relació entre l’estadística teòrica, el transport
i l’economia aplicada.
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Projectes, activitats i resultats
— Josep Lluís García: Organització del congrés Barcelona Analysis Conference 2006, a

Barcelona, 4-8 de setembre de 2006.
— Josep Lluís García: Organització del workshop Robustness of Network Models, a Girona,

4-5 de juny de 2007.
— Josep Lluís García: Projecte competitiu Unifying Networks for Science and Society

(UniNet), del VI Programa Marc de la UE (FP6-2003-NEST-PATH-1, contracte núm. 12990
(NEST).

Publicacions i participació en congressos 
— Martori J.C.; Hoberg, K.; Suriñach, J. (2006) «Población inmigrante y espacio urbano.

Indicadores de segregación y pautas de localización«. EURE. Vol. 23, n. 96, pp. 49-62.
— Martori J.C.; Hoberg, K. (2006) Distribución espacial de la población inmigrante en los mu-

nicipios catalanes. Migraciones n. 19, pp. 87-112.
— Martori, J.C. «La segregación residencial en Barcelona« A: El Llibre blanc de l’habitatge

a Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Urbanisme, 2007.
— Anuari Socioeconòmic de la comarca d ’Osona 2006.
— Arcozzi, N.; Barza, S.; Garcia-Domingo, J.L.; Soria, J. (2006) Hardy’s inequalities for

monotone functions on partly ordered measure spaces. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh
A. Vol. 136, pp. 909-919.

— Garcia-Domingo, J.L. Foods webs as Complex Adaptive Networks. A: Data, Networks
and Dynamics, Logos Verlag Berlin, 2006.

— Oller, R.; Gómez, G.; Calle, M.L. (2007) Interval censoring: identifiability and the cons-
tant-sum property. Biometrika. Vol. 94,  n. 1, pp. 61-70.

— Barceló, J.; Casas, J. (2006) Stochastic heuristic dynamic assignment based on AIMSUN mi-
croscopic traffic simulator. Transportation Research Records, n.1964, pp. 70-79.

— Martori, J.C. Els indicadors de segregació residencial: concepte, mesures i aplicacions. 4es
Jornades sobre Immigració i Societat. Vic, 14-15 de desembre de 2006.

— Martori, J.C.; Hoberg K. La segregació residencial de la població estrangera i l ’anàlisi de
l’agrupament epacial, 1r Simposi sobre la immigració a Catalunya. Barcelona 27 d’octubre, 3 i 10
de Novembre de 2006.

— Martori, J.C.; Hoberg, K. Detección y características de los clusters de población inmigrante,
V Congreso sobre la Inmigración en España, Valencia, 21-24 març de 2007.

— Martori, J.C.; Hoberg, K. «La segregación residencial comparada: Madrid-Barcelona«, V
Congreso sobre la Inmigración en España, València, 21-24 març de 2007.

— Martori, J.C. Segregation measures and spatial autocorrelation. Location patterns of immi-
grant minorities in the Barcelona Region. I Workshop de l’Institut de Recerca en Economia
Aplicada Regional i Pública (IREA). UB, 1-2 de febrer de 2007.

— Garcia-Domingo, J.L. Food webs as complex adaptive networks. 2nd UniNet workshop
on Data, Networks and Dynamics. Heidelberg, 3-4 de juliol de 2006.

— Garcia-Domingo, J.L. Interaction strengths in adaptive food-web models: Module robustness
vs. Community robustness. 3rd UniNet workshop on Robustness of Network Models. Girona, 4-
5 de juny de 2007.
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— J. Barceló; J. Casas; D. García; J. Perarnau A hybrid simulation framework for advanced
transportation analysis. 11th IFAC Symposium on Control in Transportations Systems, (IFAC-
CTS2006), Technical University of Delft, agost 2006.

— J. Barceló; J. Casas; D. García; J. Perarnau A hybrid simulation framework for advanced
transportation analysis. International Symposium on Traffic Simulation ISTS2006, Lusanne, Ecole
Polytechnique Federale, setembre 2006.

— J. Barceló; J. Casas; D. García; J. Perarnau A methodological approach combining macro,
meso and micro models for transportation analysis. World Conference on Intelligent Transport
Systems, London, octubre 2006.

— J. Barceló; J. Casas; D. García; J. Perarnau A methodological approach combining macro,
meso and micro models for transportation analysis. Modelling Workshop, 86th TRB Annual Meeting,
Washington, gener 2007.

GRUP DE RECERCA: MODELS COMPLEXOS EN L’ESPORT
Coordinador: Carles Romagosa Vidal
Membres del grup: Joan Arumí, Gemma Boluda, Eduard Comerma, David Hernández-Ligero,
Montserrat Martín, Marià Pasarello, Xavier Peña, Gil Pla, Anna Puig,  Agnès Riera, Carles
Romagosa, Oriol Sallent.

Activitat general del grup
El Grup ha desenvolupat l’activitat de recerca en 8 projectes:
Projecte 1. Estudi sobre l’absorció de complexitat en futbol.
Projecte 2. Dones esportistes en el Jocs Olímpics del 2004: Una investigació d’abast in-

ternacional en l’anàlisi dels mitjans de comunicació.
Projecte 3. La gestió esportiva municipal a Osona: oferta, models, perfils i estratègies de

comunicació.
Projecte 4. El turisme actiu a la província de Barcelona.
Projecte 5. La influència que exerceix sobre el capital social la pràctica de l’esport

col·lectiu que es du a terme. L’exemple del futbol i el rugbi.
Projecte 6. Formació de tècnics aquàtics en un programa d’activitats aquàtiques educa-

tives per a nadons.
Projecte 7. Comunitats crítiques en l’àrea d’Educació Física.
Projecte 8. Impacte d’un programa d’activitat física, basat en caminar, sobre el benestar

personal i les sensacions vers les tasques laborals dels treballadors de la comunitat università-
ria.

Projectes, activitats i resultats
Conveni de la Universitat de Vic amb la Universitat Bristol per realitzar activitats con-

juntes de recerca
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Publicacions i participació en congressos
Publicacions

— Arumí, J. L’esport formatiu: un llibre de club per a entrenadors, pares, aficionats i jugadors,
Generalitat de Catalunya, 2007. (Llibre).

— Arumí, J. «Anàlisi de l’estructura d’aprenentatge en l’ensenyament de l’educació fí-
sica en l’educació obligatòria». Papers d ’educació, n. 5 pp.1-2, 2007. (Article).

— Arumí, J.; Boluda, G.; Martín, M.; Pla, G.; Ramírez, E. (2007) «Activitat física i edu-
cació. Estat actual i perspectives de futur de l’educació física». Papers d ’Educació n. 5 (pp.1-2).
(Article).

— Boluda, G. «Variació de les etapes evolutives i l’adquisició dels aprenentatges aquà-
tics». Papers d ’Educació n. 3, pp. 1-3, 2006. (Article).

— Boluda, G.; Simó, N. «Habilidades motrices acuáticas: un proceso de aprendizaje on-
togénico. A: II Congreso Virtual-presencial de investigación en actividad física y deporte, IVEF País
Vasco, 2007. (Capítol llibre).

— Brown, W.; Gilson, N.; McKenna, J.; Puig-Ribera, A. «The international university
walking project: a comparison of step counts and sitting times at different sites». Medicine and
Science in sports and Exercise, 39 (5suppl): S193, 2007. (Article A).

— Comella, A.; Marín, F.; Puig, A.; Borràs, X.; Moreta, A. «Activitat física in salut, un
nou horitzó per als llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport». Papers d ’Educació, n. 5
pp.1-2, 2007. (Article)

— Gilson, N.; McKenna, J.; Puig-Ribera, A.; Brown, W. «The international university
walking project: step counts, sitting times and health status. Medicine and Science in Sports and
Exercise, 39 (% suppl): S192, 2007. (Article A)

— Hernández-Ligero, D.; Romagosa, C. «El fútbol sin jugadores: propuestas para el de-
sarrollo de estrategias de absorción de complejidad en fútbol». A: II Congreso Virtual-presencial
de investigación en actividad física y deporte, IVEF Pais Vasco, 2007. (Capítol llibre).

— Martín, M. “Aventuras de la diferencia sexual en el feminismo del deporte: el ejem-
plo del rugby jugado por mujeres”. A: Culturas Deportivas y Valores Sociales, Librerías Deportivas
Esteban Sanz, 2006. (Capítol llibre).

— Pla, G.; Collelldemont, E. «Interpretar pedagógicamente las actividades acuáticas
para bebés.  Aportaciones desde la fenomenología». A: II Congreso Virtual-presencial de investi-
gación en actvidad física y deporte, IVEF Pais Vasco, 2007.  (Capítol llibre).

— Puig-Ribera, A.; Eves, F. «Testing of stair climbing point-of-choice prompts in the
Barcelona metro«. A: II Congreso Virtual-presencial de investigación en actvidad física y deporte, IVEF
Pais Vasco, 2007. (Capítol llibre).

— Puig-Ribera, A.; Gilson, N.; McKenna J.; Brown W. «Walking towards well-being and
job performance in a university community: prelimimary analyses of baseline data». Medicine
and Science in sports and Exercise, 39 (5suppl): S193, 2007. (Article A).

— Riera, A. (2007) «Activitat física i gestió esportiva. Situació actual i perspectives del
futur de la gestió de l’esport». Papers d ’Educació n. 5 (pp.1-3) (Article)

— Riera, A. “Los valores sociales emitidos en los spots con contenido deportivo”. A:
Culturas Deportivas y Valores Sociales, Librerías Deportivas Esteban Sanz, 2006. (Capítol llibre).
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Congressos 
— Boluda, G. i Simó, N.  «Habilidades motrices acuáticas: un proceso de aprendizaje

ontogénico». II Congreso Virtual-presencial de investigación en actvidad física y deporte. IVEF
Pais Vasco, gener 2007. (Comunicació estatal).

— Gilson, N.; McKenna, J.; Puig-Ribera, A.; Brown, W. «The international university
walking project: step counts, sitting times and health status». 54th Annual Meeting of the
American College of sports Medicine,  Indianapolis, 30 maig a 2 de juny de 2007. (Póster
Internacional).

— Hernández-Ligero, D.; Romagosa, C. «El fútbol sin jugadores: propuestas para el de-
sarrollo de estrategias de absorción de complejidad en fútbol». II Congreso Virtual-presencial
de investigación en actvidad física y deporte. IVEF Pais Vasco, gener 2007. (Comunicació es-
tatal).

— Martín, M. “Creating alternative female sport representations within Spanish bas-
ketball media narratives during Athens 2004 games”. North American Sociology of Sport
Society Conference. Vancouver- Canadà, 1-4 de novembre de 2006. (Comunicació internacio-
nal).

— Pla, G.; Collelldemont, E. «Interpretar pedagógicamente las actividades acuáticas
para bebés. Aportaciones desde la fenomenología». II Congreso Virtual-presencial de investi-
gación en actvidad física y deporte. IVEF Vitoria, gener 2007. (Comunicació estatal).

— Puig-Ribera, A.; Eves, F. «Testing of stair climbing point-of-choice prompts in the
Barcelona metro». II Congreso Virtual-presencial de investigación en actvidad física y deporte.
IVEF Pais Vasco, gener 2007. (Comunicació estatal).

— Puig-Ribera, A.; Eves, F. «Testing of stair climbing point-of-choice prompts in the
barcelona metro». 54th Annual Meeting of the American College of sports Medicine,
Indianapolis, 30 maig a 2 de juny de 2007. (Póster Internacional).

— Puig-Ribera, A.; Gilson, N.; McKenna, J.; Brown, W. «Walking towards well-being
and job performance in a university community: prelimimary analyses of baseline data». 54th
Annual Meeting of the American College of sports Medicine, Indianapolis, 30 maig a 2 de juny
de 2007. (Pòster Internacional).

— Riera, A. «La gestión Deportiva Municipal en la región de Murcia: Oferta, Demanda
y Comunicación de los programas deportivos». IX Congreso de la Asociación española de
Investigación Social Aplicada al Deporte EISAD, 16-18 de novembre de 2006. (Comunicació
estatal).

— Romagosa, C.; Hernández-Ligero, D. «Estrategias de absorción de la complejidad en
fútbol». IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte. A Coruña, 24-27
d’octubre de 2006. (Comunicació estatal).

GRUP DE RECERCA EMPRÈN
Coordinador: Alejandra Aramayo García
Membres del grup: Alejandra Aramayo Garcia, Anna Pérez i Quintana, Cesar Duch i Martell,
Ramon Fabré, Ramon Maspons. 
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Activitat general del grup
El dia 11 d’octubre del 2006 es va rebre la notificació de la resolució de la sol·licitud de

reconeixement de Grup de Recerca. En aquell moment s’inicià l’activitat del grup en tres
Projectes: 

1- Emprenedoria femenina a la comarca d ’Osona. El cas de les dones immigrants.
El projecte consisteix en analitzar els trets diferencials de l’emprenedoria femenina de

la comarca d’Osona, aprofundint en el col·lectiu de les dones immigrades (com a integrants d’un
col·lectiu amb risc d’exclusió social), per tal de:

Comprovar quins han estat els punts crítics en la posada en marxa dels seus negocis (tant
els aspectes impulsors com els frens a la iniciativa emprenedora). 

Estudiar els trets característics dels negocis endegats per dones immigrants.
Avaluar la qualitat del servei d’assessorament rebut per part dels diferents organismes

municipals de la comarca que es dediquen a promoure l’autoocupació, segons l’opinió de les em-
prenedores que han rebut aquest servei.

Activitats realitzades entre octubre de 2006 i maig de 2007.
Primera fase: de caràcter exploratori, de definir els eixos principals d’aquestes dones,

mitjançant un estudi quantitatiu de factors com l’origen o nacionalitat, edat, nivell d’estudis,
nombre de fills, estat civil, any d’arribada a Osona, any de creació de l’empresa o negoci, expe-
riències anteriors, nombre de treballadors, activitat de l’empresa, grau d’innovació del projecte,
volum de negoci, fonts de finançament, accés a l’assessorament d’emprenedoria, etc.

Segona fase: Presa de contacte amb els diferents organismes municipals d’assessorament
a emprenedors d’Osona, per tal de completar la informació necessària per al disseny de
l’entrevista en profunditat amb el col·lectiu objecte d’estudi.

- Recerca i sistematització bibliogràfica del marc conceptual.
- Recollida de la informació qualitativa i quantitativa disponible.
- Redacció de la part quantitativa de la fase de l’estudi de comparació entre

l’emprenedoria femenina a Catalunya i a Osona (tant per a autòctones com per a immigrants). 
- Contactes i entrevistes amb les Oficines de Promoció Econòmica i altres institucions

de la comarca per tal d’obtenir l’estadística del col·lectiu target assessorat
- Preparació i depuració de la base de dades del col·lectiu immigrant. 
- Disseny de dos models de qüestionari per a la recollida de dades de fonts primàries a

obtenir en entrevistes en profunditat a realitzar al col·lectiu d’emprenedores (autòctones i im-
migrants) i de les entrevistes a realitzar entre les institucions municipals d’assessorament en
emprenedoria.

Actualment, juny de 2007, s’està realitzant l’etapa corresponent a les entrevistes en pro-
funditat.

2- Atractiu d ’un eix comercial urbà.
L’objectiu del projecte és copsar l’activitat emprenedora existent en una ciutat mitjan-

çant l’estudi de l’oferta d’establiments, valorant no només la capacitat de creació de negocis,
sinó també la de generar una oferta sostenible i competitiva, que s’adapta als canvis d’un entorn
molt dinàmic per tal d’assegurar-ne la supervivència. 
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Aquests elements guien l’estudi qualitatiu i quantitatiu que s’aplica a l’eix comercial de
Sants Creu Coberta de Barcelona i s’analitzen les variables fonamentals explicatives de la si-
tuació actual:

El perfil emprenedor dels comerciants de la zona. 
L’atractiu de les ofertes comercials mesurades en funció de les respostes dels consumi-

dors. 
La valoració de les activitats de les institucions — públiques o privades—  responsables

de la promoció de l’àrea comercial, etc. 
L’estudi es va iniciar al mes d’octubre de 2006, va ser un encàrrec de l’Associació de

Comerciants de Sants-Creu Coberta. Las fases realitzades són:
— Recollida de la informació mitjançant qüestionaris.
— Tractament estadístic de dades. 
— Actualment s’està en fase d’elaboració i revisió final de l’informe. Es pensa comple-

tar amb un treball comparatiu amb altres eixos comercials i posteriorment preparar la redacció
final del treball a presentar en un congrés.

3. Emprenedoria i management.
Aquesta línia de recerca se centra en l’estudi de la relació entre l’emprenedoria, l’entorn,

les etapes del cicle de vida de l’empresa i les variables fonamentals de la gestió. 
Una de les variables que es va començar a treballar a nivell conceptual, correspon a la te-

màtica de les habilitats directives de l’emprenedor; per aquests primers anys l’estudi es va cen-
trar en l’habilitat de negociació.    

4- Convocatòries competitives obtingudes:
— Convocatòria competitiva. Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya.

Subvencions per concurs públic per a la realització de treballs de recerca en la temàtica de
col·lectius de dones en risc d’exclusió social. Ajut concedit el setembre de 2006.

— Convocatòria competitiva. IV Ajudes a la Euroregió de l’Arc Mediterrani.
— Desenvolupament de nous productes turístics: el cas de la comarca d’Osona. Ajut

concedit en 5 de setembre de 2006.

Activitats del grup (activitats i resultats no avaluables)

— Projecte IDEA-CREA De la idea a la creació d’empresa.
IDEA-CREA és un projecte que té com a objectiu principal fomentar l’esperit empre-

nedor i la cultura de la innovació entre els diferents col·lectius de la comunitat universitària de
la UVic. Durant el primer any del projecte (2006-07), és van portar a terme dues iniciatives:

— Workshop Aprendre a Emprendre. Activitat realitzada el dia 10 de maig de 2007, amb
una durada de 3 hores. A més de la presentació de ponències es va recollir informació mitjan-
çant un qüestionari per tal de preparar un estudi sobre la situació actual de l’esperit emprene-
dor en la comunitat universitària.

— Disseny i preparació del concurs en emprenedoria: De la Idea a la Creació. Disseny i
preparació de la pàgina web del Concurs. Preparació i inici del procés de difusió entre la co-
munitat universitària de la UVic: professorat, pas, alumnes, antics alumnes.
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Projecte SICTED. Avaluació de la qualitat en les oficines de mobilitat de la UVic i de
l’Àrea de Relacions Internacionals de la FEC.

En el desenvolupament de les seves tasques, algunes àrees responsables dels intercanvis
i de la mobilitat d’estudiants i professorat de la UVic compleixen un rol similar al dels agents
dinamitzadors i impulsors de promoció turística de la ciutat i de la comarca. En aquest context,
i en l’àmbit dels estudis de la creació i desenvolupament de productes turístics corresponent a
la línia de recerca Emprenedoria i Sector d ’activitat es va considerar adient impulsar l’avaluació de
la qualitat per part d’una empresa independent dels processos i de la documentació dels serveis
que realitzen l’oficina de mobilitat de la UVic i l’Àrea de Relacions Internacionals de la FEC. 

Per a la realització d’aquesta tasca es van realitzar sessions informatives sobre l’estructura
i dinàmica del procés d’avaluació, es van constituir comissions de seguiment per als diferents
sectors d’activitat de Vic que van sotmetre la seva activitat a l’avaluació, es van organitzar ses-
sions de treball amb els serveis a avaluar, es va preparar i organitzar la documentació dels ser-
veis i finalment es va lliurar tota la documentació que els avaluadors van sol·licitar el dia de
l’auditoria a la UVic.

— Convocatòria competitiva. Agaur MQD per la millora de la qualitat docent relacio-
nat amb la transferència de coneixement en l’àmbit de la Creació d’Empresa. Sol·licitud pre-
sentada però no resolta favorablement.

— Disseny de seminaris per a assessors institucionals en creació d’empreses i temes
d’emprenedoria. Projecte elaborat i presentat al Consell Comarcal per a la obtenció d’ajut.
Actualment en fase d’estudi d’aprovació.

Publicacions i participació en congressos
— Corral, José A. (2007). «¿Llegamos a un acuerdo? Los elementos esenciales en una ne-

gociación». IURIS Actualidad y práctica del derecho, n. 112, gener, pp. 18-21.
— Corral, José A. (2007). «Lo tomas o lo dejas. Tácticas competitivas de negociación».

IURIS. Actualidad y práctica del derecho, n. 116, maig, pp. 26-29.

GRUP DE RECERCA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT
Coordinadora: Amèlia Foraster Serra
Membres del grup: Silvia Arano Poggi, Núria Cañellas Terradellas, Joan-Isidre Badell, Amèlia
Foraster Serra, Ricard Giramé Parareda, Javier Leiva Aguilera, Irene Llop Jordana, Alfred
Rodríguez Papaseit.

Activitat general del grup
Tenim definits dos projectes: gestió dels documents electrònics (GDE), gestió del co-

neixement: Perspectives metodològiques i d’anàlisi organitzacional (GCPMAO)

Projectes, activitats i resultats
— Novembre 2006. Assistència al seminari “La gestión de los documentos electrónicos

en las universidades” a Barcelona.
— Novembre 2006. Participació al comitè científic del seminari “GESCOM-2”.
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— Abril 2007. Reunió amb el grup de treball de Gestió de Documents Electrònics, ce-
lebrada en el marc de les XII Jornades d ’Arxius Universitaris Espanyols.

— Maig 2007. Assistència a les X Jornadas Españolas de Documentación a Santiago de
Compostela.

— Maig 2007. Participació a la 4ª Jornada d’usabilitat en sistemes d’informació digital
(USID’07).

Juny 2007. Estada de recerca a la Division des Archives de l ’Université de Montréal i a
l’empresa GESTAR (Québec)

— Contacte amb els principals experts en gestió de documents electrònics.
— Identificació i contacte amb experts en Gestió del coneixement.

Publicacions i participació en congressos
— Cañellas Terradellas, Núria. Las ventajas de la creación de un servicio de archivo y de la

implantación del e-Documentik en la gestión de los expedientes académicos de la Universidad de Vic. A: X
Jornadas Españolas de Documentación (Santiago de Compostela, 9-11 de maig de 2007).— Leiva
Aguilera, Javier (2006). “Blogs: una herramienta de difusión para profesionales de la informa-
ción”. A: Revista TK (Asnabi), n. 18.

GRUP DE RECERCA EN INVESTIGACIÓ COMPTABLE I FINANCERA
Coordinadora: Núria Arimany Serrat
Membres del grup: Núria Arimany i Serrat, Elisabet Paxau i Tura, Carme Portet i Boixaderas,
Carme Viladecans i Riera

Activitat general del grup
El projecte s’inicia fent una anàlisi teòrica de la reforma comptable derivada del procés

d’harmonització de les normes comptables de la Unió Europea introduïda pel Reglament n.
1606/2002 del Parlament europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002 relatiu a l’aplicació de
les NIC/NIIF. Val a dir que amb l’informe elaborat per un conjunt d’experts a l’Estat espanyol
sobre la situació actual de la comptabilitat queda palès que la nostra normativa ha d’estar en
sintonia amb el que regulen aquestes normes internacionals adoptades per la Unió Europea. Per
assolir aquest objectiu en el dret comptable s’han incorporat noves definicions, d’actius, pas-
sius, ingressos i despeses, s’ha matisat el contingut d’alguns principis comptables, s’ha introduït
el valor raonable per diferents elements patrimonials i en particular s’han introduït nous docu-
ments que componen els comptes anuals: l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos
d’efectiu, junt amb els altres documents que presenten certes variacions que també es descriu-
ran en el treball de recerca. Després d’aquest anàlisi teòric dels principals canvis que comporta
aquesta reforma, es fa un estudi comparatiu dels comptes anuals abans i després de la reforma
incidint en les normes que han propiciat el canvi comptable i que el pla general comptable ha
importat de les NIC/NIIF pel que fa a l’elaboració d’estat financers. Finalment es presenten
les diferències més marcades entre la informació comptable abans i després de la reforma per
tal de veure si gaudim de més i millor informació comptable en el nostre país.
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En un segon estadi de la investigació, el treball és més empíric, per tal de comprovar en
una mostra representativa de la població d’empreses d’un determinat sector d’activitat, o se-
gons el volum de negoci o segons el nombre de treballadors, si s’ha seguit el que marca la nor-
mativa comptable després de la reforma respecte l’elaboració dels estats financers i si realment
s’arriba a una major veracitat de la realitat comptable. Es tracta de comprovar que hi ha més
quantitat d’informació respecte el passat i que és de més qualitat.

Projectes, activitats i resultats
Curs sobre la reforma comptable. Dirigit a les empreses: Intermega Sofware&Service i

Alik serveis informàtics.  

Publicacions i participació en congressos 
— Arimany Serrat, N.; Portet Boixaderas, C.; Viladecans Riera, C. «Els Estats Financers

en la Reforma Comptable» II Congrés Català de Comptabilitat i Direcció. 24/25 de maig de
2007 Barcelona. IESE Business School.
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CENTRE D’ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE LA DONA –
CATEDRA UNESCO DONES, DESENVOLUPAMENT I CULTURES

Direcció: Carme Sanmartí
Equip permanent: Montse Ayats, Joan-Isidre Badell, Francesca Bartrina, Isabel Carrillo,

Claude Carcenac, Montse Casas, M. Lluïsa Cotoner, Eva Espasa, Nilda Estrella, Esther Fatsini,
Pilar Godayol i Montserrat Vilalta.

Durant el curs acadèmic 2006-2007, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona
ha continuat la seva activitat en els àmbits de la docència, les publicacions i la col·laboració amb
entitats ciutadanes.

En el camp de la recerca el CEID compta amb el grup de investigació “Estudis de gè-
nere: Dona i societat”, el qual aquest curs acadèmic ha prioritzat treballar en un dels projectes
iniciat fa quatre anys: “Catàleg biogràfic de catalanes rellevants”. En el marc d’aquest projecte
s’ha continuat elaborant un buidatge biogràfic de dones catalanes de tots els temps que han des-
tacat en els àmbits de la cultura, les ciències o les idees. També s’ha preparat l’exposició Dones
de Teatre amb el catàleg corresponent, publicat el març del 2007. L’octubre del 2006 s’ha publi-
cat el catàleg de l’exposició Traductores presentada el mateix mes.  

La docència s’ha desenvolupat procurant una aproximació als estudis de gènere des
d’assignatures que s’imparteixen en les diferents titulacions i en l’assignatura de campus Dones
del segle XXI: Una visió interdisciplinària. Aquesta assignatura compta amb la col·laboració do-
cent  d’especialistes en diferents temes de gènere. 

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona i Eumo Editorial han publicat durant
aquest curs el llibre Catalanes del XX. 

Finalment, el CEID ha impulsat contactes amb universitats estrangeres amb la finalitat
de promoure programes formatius, recerques i intercanvis acadèmics. També ha impartit con-
ferències i ha participat en congressos internacionals (vegeu grups de recerca).

El CEID ha comptat amb el suport de l’Institut Català de les Dones.
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CATEDRA VERDAGUER D’ESTUDIS LITERARIS

Durant el curs 2006-2007 la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, adscrita a la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació (FCHTD), ha continuat les activi-
tats de promoció i de suport dels estudis literaris no només sobre Jacint Verdaguer sinó sobre
tots els escriptors catalans de l’àmbit de la Universitat de Vic. Aquest ha estat el seu cinquè curs
d’ençà que fou instituïda l’any 2002 i confiada a la direcció de Ricard Torrents i a la col·laboració
dels professors Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer. La seva continuïtat ha estat possible grà-
cies als recursos de què està dotada per la pròpia Universitat de Vic, en la línia de contribuir a
l’impuls dels estudis literaris que ja es duen a terme des d’altres àmbits de la Universitat de Vic.

Altrament és de destacar que aquest ha estat l’últim curs de la direcció de Ricard
Torrents, passat a professor emèrit i que la direcció de la Universitat ha designat Ramon Pinyol
per a succeir-lo.

Pel que fa a les activitats ordinàries, cal assenyalar en primer lloc la participació del di-
rector de la Càtedra Verdaguer en el curs de doctorat de traducció en el primer quadrimestre i
el curs sobre Literatura i Traducció durant el segon quadrimestre.

Les dues activitats majors que la Càtedra Verdaguer ha dut a terme durant el curs 2006-
2007 són la participació en la Societat Verdaguer, de la qual Ricard Torrents és president, Ramon
Pinyol, vicepresident, i M. Àngels Verdaguer, secretària, i les II Jornades d’Intercanvi Cultural
celebrades a Menorca el 27-29 d’octubre de 2006. 

Com és habitual en aquestes activitats, la Càtedra Verdaguer ha comptat amb valuo-
ses col·laboracions, siguin econòmiques, com la de la Institució de les Lletres Catalanes, siguin
acadèmiques, com la de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), filial de l’Institut
d’Estudis Catalans.

1. COL·LABORACIONS

a) Societat Verdaguer

Atès que s’ha mantingut l’estreta col·laboració de la Càtedra i la Societat Verdaguer,
seguint la memòria d’anys anteriors, incloem la informació pertinent sobre les activitats de la
Societat Verdaguer durant el curs de 2006-2007. Recordem que cadascuna de les dues, la càte-
dra i la societat, té la seva funció específica. La Càtedra Verdaguer és una estructura pròpia de
la UVic, com ho són les càtedres d’aquest tipus establertes a les universitats. La Societat
Verdaguer, en canvi, està formada per quaranta membres de les diverses universitats de l’àmbit
idiomàtic català que lliurement s’han associat. La Societat Verdaguer, creada i sostinguda per
la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic, té estatuts propis i la pròpia
dinàmica. L’una i l’altra són complementàries. La Càtedra té funcions de docència i de recerca
dins la UVic, mentre que la Societat té una dinàmica pròpia com a societat científica sota la pro-
tecció jurídica de la UVic.
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Jornades i sessions plenàries de la Societat Verdaguer 

La Jornada de Tardor va tenir lloc en el marc de les II Jornades d’Intercanvi Cultural
(Menorca, 27-29 d’octubre de 2006). A part de la Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer
d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, van col·laborar en l’organització la Societat Catalana
de Llengua i Literatura, l’Institut Menorquí d’Estudis, la Institució de les Lletres Catalanes i la
Universitat de les Illes Balears. Vegeu el programa de les Jornades:

Divendres 27 d’octubre
19 h Visita al Museu de Menorca
Institut Menorquí d’Estudis
20.30 h Acte d’inauguració i conferència de Fina Salord: Jacint Verdaguer i Menorca
Dissabte 28 d’octubre
Cercle Artístic de Ciutadella
11 h Conferència de Jaume Corbera: Mossèn Alcover i el Congrés de la Llengua
12 h Visita a Ciutadella (ruta cultural i literària)
18 h Conferència d’Àngel Mifsud: La llengua a Menorca al tombant dels segles XIX i XX

Diumenge 29 d’octubre
Es Migjorn
10.30 h Conferència de Joan López Casasnovas sobre literatura popular
12 h Reunió de la Societat Verdaguer. Fornells

La Jornada de Primavera consistí en la reunió plenària de la Societat Verdaguer, ce-
lebrada el dia 20 de maig de 2007, i es desenvolupà segons el següent programa d’activitats:

10 h – Folgueroles (Festa Verdaguer): IV Mercat de Llibre Vell de Poesia
12 h – Visita guiada i gratuïta al monestir de Sant Pere de Casserres
Parador de Sau:
13 h – Conferència de Ramon Grau Fernández: Sensibilitat romàntica i arquitectura me-
dieval a Catalunya. De Piferrer a Capmany... o viceversa. 
A continuació, reunió plenària de la Societat.

La Càtedra, a més a més, ha participat en la publicació de la revista científica Anuari
Verdaguer. Revista d ’estudis literaris del segle XIX, núm. 13 corresponent a 2005 (maig de 2007).
Continua col·laborant en les dues col·leccions de llibres: 1) «Jacint Verdaguer. Obra Completa»,
iniciativa d’Eumo Editorial i de la Societat Verdaguer; 2) «Sèrie Segle Romàntic». Concretament
al llibre de Magí Sunyer, Els mites nacionals catalans, núm. 6 de la «Sèrie Segle Romàntic», apare-
gut el novembre de 2006.

Juntament amb la Societat Verdaguer, s’està preparant el VII Col·loqui Internacional
Verdaguer, «La construcció contemporània del sistema lingüisticoliterari català», per al 6-8 de
novembre de 2008. S’ha establert un comitè científic presidit per Ricard Torrents i format per
Joaquim Molas (UB), Alan Yates (University of Sheffield), Denise Boyer (Centre d’études cata-
lanes / Université Paris Sorbonne), Laureà Bonet (UB), Francesc Fontbona (BC), Joan Mas i
Vives (UIB), Vicent Simbor (UV), Josep Massot (PAM), Albert Rossich (UdG).
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b) Aula Segimon Serrallonga

Homenatge a Segimon Serrallonga a Torelló el dia 15 d’abril de 2007 (Vegeu a la pre-
sent Memòria l’apartat corresponent a l’Aula Segimon Serrallonga).

2. PUBLICACIONS DE LA CATEDRA

La Càtedra ha intervingut directament en l’edició de l’Anuari Verdaguer, revista cien-
tífica indexada editada per la Societat Verdaguer i la mateixa Càtedra Verdaguer. En concret,
els professors Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer han estat curadors dels volums núm. 13 [maig
de 2007] i núm. 14 [novembre de 2006]; aquest darrer conté, també, les actes del “VI Col·loqui
Internacional Verdaguer”. La Càtedra, a més, ha col·laborat econòmicament en la publicació
d’ambdós números, que van sortir durant el curs passat, per bé que la seqüència numèrica i la
cronològica no guarden l’ordre corresponent, alterat per raó de subvencions externes.

A més, la col·lecció “El Segle Romàntic”, coeditada per Eumo Editorial i la Societat
Verdaguer i dirigida per Ricard Torrents, va publicar, amb suport econòmic de la Càtedra, el lli-
bre de Magí Sunyer Els mites nacionals catalans [novembre de 2006].

3. RICARD TORRENTS, DIRECTOR DE LA CATEDRA

a) Activitats del curs 2006-2007

2006
— 19 d’agost: Participació en l’Homenatge de la Universitat Catalana d’Estiu a Ramon

Muntanyà i Salvans amb la ponència Ramon Muntanyà, universitari, polític, jurista, humanista.
— 5-9 de setembre: Participació en el XIVè Congrés Internacional de Llengua i

Literatura Catalanes a Budapest i presentació de la comunicació «Vers una traductologia cata-
lana».

— 27 de setembre: Presentació a la premsa del llibre Art, Poder i Religió. La Sagrada
Família en Verdaguer i en Gaudí a les Escoles de Gaudí al Temple de la Sagrada Família.

— 3 d’octubre: Lectura a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic en el 25è
Aniversari de la creació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya de la
semblança Ramon Montanyà: polític, jurista, humanista.

— 8 d’octubre: Participació a la Jornada de Torelló sobre Segimon Serrallonga poeta i
traductor.

— 9 d’octubre: Presentació al Departament d’Educació del document sobre Llengua
i  Escola Consell Assessor de la Llengua a l’Escola: Conclusions.

— 17 d’octubre: Lliçó Inaugural del curs 2006-2007 «Ciència, Traducció i Universitat.
Apunts per a un curs».

— 27-29 d’octubre: Participació en les II Jornades d’Intercanvi Cultural amb Menorca,
organitzades per la Càtedra Verdaguer, la Societat Verdaguer, la Societat  Catalana de Llengua
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i Literatura, l’Institut Menorquí d’Estudis, la Institució de les Lletres Catalanes i la Universitat
de les Illes Balears.

— 17 de novembre: Constitució de la Fundació Miquel Martí i Pol davant de notari i
acceptació de la designació de patró per la UVic.

— 20 de novembre: Comunicació a l’Institut d’Estudis Catalans sobre Identitat i Llengua
a la sessió ordinària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

— 24-25 de novembre: Participació en el seminari de tardor de la Societat Catalana de
Pedagogia sobre «Narracions i Pedagogia» amb la ponència És quan cauen les pomes. Pensament,
Literatura i Narrativitat.

2007
— 12 de gener: Reunió de la Fundació Miquel Martí i Pol a Roda de Ter.
— 15 de gener: Reunió a l’Institut Ramon Llull sobre la participació de traductors de

l’alemany i estudiosos de la cultura alemanya a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt.
— 20 de gener: Conferència sobre Art poder i religió a la Casa de Cultura de Centelles.
— 31 de gener: Reunió de la Fundació Jacint Verdaguer a l’Ajuntament de Folgueroles.
— 8 de febrer:  Recorregut de l’itinerari de la Ruta Verdaguer-Martí i Pol de Folgueroles

a Roda de Ter en preparació de l’encàrrec del Consell Comarcal d’Osona.
— 12 de febrer: Presidència de la mesa de les eleccions sindicals de la UVic.
— 21 de febrer: Conferència sobre «El mite de la Sagrada Família» a l’Aula Segimon

Serrallonga.
— 26 de febrer: Junta Consultiva d’Òmnium Cultural.
— 27 de febrer: Reunió a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana per a subven-

cions.
— 28 de febrer: Presentació del llibre de Magí Sunyer, Els mites nacionals catalans, núm.

6 de la Sèrie Segle Romàntic, a la  delegació de Cultura de la Generalitat a Tarragona.
— 13 de març: Sessió amb alumnes i professors a la Universitat de Lleida, Departament

de Filologia Catalana, sobre qüestions relacionades amb el llibre Art, poder i religió. 
— 22 de març: Participació com a moderador de la Taula rodona La Traductologia

Catalana: història i tendències, celebrada en el III Congrés d’AIETI sobre La traducció del futur:
Mediació lingüística i cultural en el segle XXI celebrat a la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
22-24 de març de 2007. Moderador: Ricard Torrents (UVic). Participants: Manuel Carbonell
(EOI Drassanes). Enric Gallén (UPF). Pilar Godayol (Uvic). Josep Marco (UJI). Francesc
Parcerisas (UAB).

— 26 de març: Sessió a l’Institut Ramon Llull.
— 11 d’abril: Presentació a la Casa de Cultura de Reus del llibre Els mites nacionals cata-

lans, de Magí Sunyer.
— 15 d’abril: Jornada Segimon Serrallonga a Torelló. Presentació del llibre col·lectiu

Segimon Serrallonga. Sempre voldré voler. Antologia (poesia, prosa, assaig, entrevistes) a cura de Francesc
Codina, Vístor Obiols i Ricard Torrents.

— 17 d’abril: Sessió de la Societat Verdaguer.
— 25-28 d’abril: Participació en la rebuda de Kieran Egan, professor de la Universitat

Simon Fraser de Vancouver.
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— 26 d’abril: Ingrés al Consell Escolar de Catalunya a proposta de l’Institut d’Estudis
Catalans.

— 27 d’abril: Lliçó de jubilació a la Universitat de Vic, Què és la Universitat o de la conve-
niència de rellegir Humbold, amb motiu de la jubilació i l’emeritatge. Encomi de Ramon Pinyol.
Biblioteca Ricard Torrents. Bust. Sopar d’homenatge.

— 2-8 de maig: Presentació i coordinació amb Pere Lluís Font del Curs d’Alts Estudis
a l’Institut d’Estudis Catalans amb motiu del seu centenari sobre 10 Testimonis del segle XX. 10
Lliçons per al segle XXI. Sobre Cultura, Política i Societat 1907-2007. 2 de maig, 1a sessió: Enric Prat
de la Riba, Joan Maragall; 3 de maig, 2a sessió: Eugeni d’Ors. Alexandre Galí; 4 de maig, 3a sess-
sió: Carles Riba, Josep Ferrater Móra; 7 de maig, 4a sessió: Jaume Vicens Vives, Maria Aurèlia
Campmany; 8 de maig, 5a sessió: Francesc de B. Moll, Joan Fuster.

— 10 de maig: Presentació del llibre col·lectiu Segimon Serrallonga. Sempre voldré voler.
Antologia (poesia, prosa, assaig, entrevistes) a cura de Francesc Codina, Víctor Obiols i Ricard
Torrents a la Llibreria Central del Raval, Barcelona.

— 16 de maig: Presentació del Curs d’Alts Estudis a La Fontana d’Or, de Girona.
— 21 de maig: Sessió a l’Institut Ramon Llull.
— 28 de maig: Sessió del Consell Escolar de Catalunya.
— 1 de juny: Participació en la celebració del 10è aniversari de la Universitat de Vic, re-

coneguda per la Llei del Parlament de catalunya del 21 de maig de 1997.
— 6 de juny: Ingrés al Patronat de la Fundació Universitària Balmes.
— 12 de juny: Conferència al Rotary Club de Vic.
— 18 de juny: Sessió a l’Institut d’Estudis Catalans, creat per Prat de la Riba el 18 de

juny del 1907.
— 20 de juny: Conferència a la Fundació Maragall sobre «Gaudí, Verdaguer, Maragall».
— 26 de juny: Imposició de la Creu de Sant Jordi.
— 28 de juny: Recital políglota de poesies de Jacint Verdaguer a la FCHTD, amb mo-

tiu de la jubilació i l’emeritatge.
— 29 de juny-3 de juliol: Participació al col·loqui científic germano-català a la

Universitat de Tubinga sobre Katalonien. Kultur der Moderne i presentació del llibre del mateix
títol, dins del marc de les activitats acadèmiques amb vista a la propera Fira del Llibre de
Frankfurt. Dia 2 de juliol: Tercera sessió: La cultura literària a Catalunya. Ponents: Prof. Dr. Jens
Lüdtke, Universitat de Heidelberg, i Prof. Ricard Torrents, rector fundador de la Universitat de
Vic. Moderació: Prof. Dr. Johannes Kabatek, Institut de Filologia Romànica de la Universitat de
Tubinga.

— 12 de juliol: Presentació del llibre Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae Patriaeque im-
pendere vitam.

b) Publicacions

Llibres:
— Art, poder i religió. La Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí. Pròleg de Daniel Giralt-

Miracle. XXVI Premi Carles Rahola d’Assaig. «Perfils 69». Barcelona: Editorial Proa /
Enciclopèdia Catalana, 2006 (setembre).
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— Què és la Universitat o de la conveniència de rellegir Humbold. Lliçó de jubilació, prece-
dida d’un encomi del Dr. Ramon Pinyol i Torrents. Vic: Universitat de Vic, 2007.

Pròlegs:
— «Vida i obra de Segimon Serrallonga», dins Segimon Serrallonga. Sempre voldré voler.

Antologia (poesia, prosa, assaig, entrevistes) a cura de Francesc Codina, Víctor Obiols i Ricard
Torrents. «La Trossa 3». Castelló: Ellago Ediciones, 2007 (març).

— «Josep Esteve i la difícil esperança». Pròleg a Josep Esteve i Cubí, Josepestevescrits, a
cura de Ramon Cotrina. Sant Joan de les Abadesses: Junta del Monestir, 2007 (abril).

Assaigs:
— «Aktuelle Herausforderungen an den Universitäten in Katalonien. Auf dem Weg zum euro-

päischen Hochschulraum» [Desafiaments actuals de les universitats de Catalunya. Vers l’Espai
Europeu d’Educació superior]. 2a ed. dins Katalonien – Kultur der Moderne [Catalunya. Cultura
de la Modernitat]. Herausgegeben von Rafael Sevilla und Ricard Torrents. Bad Honnef:
Horlemann Verlag, 2007.

— «Johannes Hösle, mediador del Cercle de Tubinga». Conferència al 20è Col·loqui
germano-català / 20. Deutscher Katalanistentag «Literatura i Traducció entre Universalisme i par-
ticularisme» / Literatur und Übersetzung zwischen Universalismus und  Partikularismus, Tübingen,
23-25.02.2006. Zeitschrift für Katalanistik

— «Traduir emocions, traduir paraules o com els traductors trien què tradueixen», a
Barbara Czernilofsky et alii (ed.), El discurs sociolingüístic actual català i occità/Lo discors sociolin-
güistic actual catalan e occitan. Col·loqui amb motiu del 60è aniversari de Georg Kremnitz. Wien:
Praesens Verlag, 2007.

Articles de premsa:
— «El Nobel d’Estocolm i la Fàbrica de Roda de Ter o l’Europa de les Literatures». El

9 Nou. 27 d’octubre de 2006.
— «Barcelona globalitzadora». El 9 Nou. 12 de gener de 2007
— «Més de Barcelona amor-odi». El 9 Nou. 26 de gener de 2007.
— «Tan de gust, lectura fàcil». El 9 Nou. 14 de febrer de 2007.
— «No traïu el traductor». El 9 Nou. 2 de març de 2007.
— «La teoria Huguet i els deu cursos de la UVic». El 9 Nou.
— «NY de Nova York i de Nyoca». El 9 Nou. 30 de març de 2007
— «Rebels i bromistes». El 9 Nou.
— «Sense TV no es llegia més». El 9 Nou. 7 de setembre de 2007.

Ha escrit diversos «posts» i diferents notes fins a juliol de 2007 de la secció «La punta»
de L’Apunt. Blog informatiu de la Universitat de Vic.

c) Altres activitats

— Secretari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC fins a setembre del
2006. Actualment n’és Vicepresident.
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— Membre de la Comissió executiva del Centenari de l’IEC.
— Membre de la Comissió de Publicacions de l’IEC.
— Delegat de l’IEC a la Societat Catalana de Pedagogia (filial). 
— President del Consell Assessor de la Llengua a l’Escola (LIC). Departament

d’Educació.
— Membre del Consell Escolar de Catalunya.
— Membre del Consell Superior d’Avaluació.
— Membre del Consell Consultiu d’Òmnium Cultural. Ponència Llengua.
— President de l’Associació per unes Noves Bases. 
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CENTRE PER A L’ESTUDI DE L’ENVELLIMENT A CATALUNYA (CEEC)

1. LÍNIA DE DOCÈNCIA

En l’àrea de docència, coordinada per Montserrat Lorenzo i Núria Gorchs, el CEEC
porta a terme tres tipus d’activitats: 

—L’activitat pròpia o cursos organitzats completament pel CEEC (inclou programa-
ció i coordinació del curs, desenvolupament de continguts, coordinació de docents, difusió, ins-
cripcions dels alumnes).

—L’activitat descentralitzada, és a dir, cursos organitzats pel CEEC a demanda espe-
cífica d’un centre o institució (inclou desenvolupament del programa i els continguts i la re-
alització del curs en el centre sol·licitant).

—Les col·laboracions com a docents en cursos o altres activitats organitzades en altres
institucions (col·laboracions en màsters, postgraus, pregraus, etc.).

1.1 Activitat pròpia

7 cursos d’extensió universitària amb titulació de la UVic

MR-II. Mòdul de recerca (2ª edició)
Curs independent i mòdul del Postgrau en Gerontologia i Fi de Vida.
Universitat de Vic. 20, 21 de setembre de 2006. 2 crèdits. 
2 docents-facilitadors de la Universitat de Vic (Joan Carles Casas, Olga Isern). 
3 participants (2 infermeres, 1 treballadora social). 

PR. Projecte de recerca
Mòdul del Postgrau en Gerontologia i Fi de Vida.
Convocatòria 2005-2006. Període novembre 2005 – octubre 2006. 1,5 crèdits.
Presentació de projecte final: 20 d’octubre de 2006.
Tutoria metodològica: Joan Espaulella, Joan Carles Casas
Tutoria específica segons temàtica: a escollir
13 participants.

I1. Assistència a les persones al final de la vida
Mòdul del Postgrau en Gerontologia i Fi de Vida. Semipresencial. 
Hospital de la Santa Creu. Període octubre 2006 - gener 2007. 2,5 crèdits.
1 docent-facilitador (Núria Gorchs). 
2 participants (1 infermera, 1 treballadora social). 

O11. Activitat física amb la gent gran
Curs independent i mòdul del Postgrau en Gerontologia i Fi de Vida.
Universitat de Vic. 3, 10, 17, 24, 31 d’octubre de 2006. 20 hores. 2 crèdits. 
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1 docent-facilitador (Hospital Santa Creu).
14 participants (4 infermeres, 7 fisioterapeutes, 3 treballadores familiars)
82,6% de satisfacció.

O5-III. Estimulació cognitiva (3ª edició)
Hospital de la Santa Creu. 8-10 de novembre de 2006. 20 hores. 2 crèdits.
5 docents-facilitadors (4 de l’Hospital de la Santa Creu i 1 col·laborador extern). 
26 participants (8 infermeres, 5 terapeutes ocupacionals, 4 psicòlegs, 3 altres diplomatures, 1 fi-
sioterapeuta, 1 altres llicenciatures, 2 auxiliars, 2 altres)
88,1 % de satisfacció.

I3-II. Assistència a les persones amb trastorns cognitius (2ª edició)
Hospital de la Santa Creu. 18-20 d’abril de 2007. 20 hores. 2 crèdits. 
7 docents-facilitadors (6 de l’Hospital de la Santa Creu i 1 col·laborador extern).
16 participants.
84,8 % de satisfacció.

O3-III. Maneig de les persones amb úlceres cutànies cròniques (3ª edició)
Hospital de la Santa Creu. 23-25 de maig de 2007. 20 hores. 2 crèdits. 
8 docents-facilitadors (7 de l’Hospital de la Santa Creu i 1 col·laborador extern).
26 participants.
89,3 % de satisfacció.

1 curs de la Universitat d’Estiu de Vic

XII Curs de geriatria de la Universitat d ’Estiu de Vic. Envelliment i pèrdua d ’autonomia: de la limitació
funcional a la dependència. 
Universitat de Vic. 26 i 27 de juny de 2007. 20 hores. 2 crèdits. 3,2 crèdits de formació mèdica
continuada. 
17 docents-facilitadors (2 de l’Hospital de la Santa Creu, 2 de la Universitat de Vic, 1 de
l’Ajuntament de Vic, 1 del Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya i 11 col·laboradors
externs).
121 assistents. 
78,2 % de satisfacció.

Resum: 
8 cursos, 16 crèdits, 221 participants i 41 participacions docents.
Grau global de satisfacció 84,6%.

1.2 Activitat descentralitzada

—Curs «Geriatria i gerontologia» del mòdul «Auxiliar de treball social». Taller
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d’Ocupació de l’Ajuntament de Vic. Del 8 de juny al 23 de novembre de 2006. Curs de nivell bà-
sic en geriatria. 60 hores impartides pel CEEC. 8 participants. 15 docents-facilitadors: 7 HSC
(M. Teresa Romero, Alba Vilamala, M. José Hernández, Montse Blasco, Maria Laura Garcia,
Montse Solé, Fina Clapera),  4 UVic (Anna Bonafont, Montse Lorenzo, Anna Rovira, Pilar
Turón), 2 Ajuntament de Vic (Magda Molas, Maria Bosch), 2 CEEC (Núria Gorchs, Núria Pla).

—Curs “Auxiliar d’infermeria en Geriatria”. Fundació Mil·lenari. Del 9 d’octubre de
2006 al 7 de febrer de 2007. Curs de nivell bàsic en geriatria. 248 hores impartides pel CEEC.
13 participants (dones en situació d’atur). 12 docents-facilitadors: 2 CEEC (Núria Gorchs, Núria
Pla), 6 HSC (Montse Blasco, Maria Laura Garcia, M. José Hernández, Marta Ferrer, M. Teresa
Romero, Mònica Pineda), 4 UVic (Montse Lorenzo, Pilar Turon, Eva Rovira, Anna Rovira).

—Taller «La família en l’atenció geriàtrica». Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria
de Barcelona. 12 de desembre de 2006. Taller de nivell bàsic en geriatria. 8 hores. 12 participants.
3 docents-facilitadors HSC (Carme Guinovart, Assumpta Guiteras, Imma Serra).

—Curs «Cures pal·liatives». Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria. Barcelona, 9,
16, 23, 30 de gener i 6 de febrer de 2007. Curs bàsic de cures pal·liatives. 20 hores. 18 participants
(infermeres). 5 docents-facilitadors (3 de l’Hospital Santa Creu i 2 de la Universitat de Vic).

—Curs «Acompanyament en els processos de fi de vida». Col·legi Oficial de Diplomats
en Infermeria. Barcelona, 31 de gener, 1 i 2 de febrer de 2007. Curs de nivell intermig en cures
pal·liatvies. 20 hores. 17 participants (infermeres). 2 docents-facilitadors (1 de la Universitat de
Vic, 1 col·laborador extern).

—Curs «Assistència a les persones amb trastorns cognitius». Col·legi Oficial de
Diplomats en Infermeria. Barcelona, 27 de febrer, 6, 13, 20, 27 de març de 2007. Curs de nivell
bàsic en demències. 20 hores. 19 participants (infermeres). 7 docents-facilitadors (6 de l’Hospital
Santa Creu, 1 col·laborador extern).

—Curs «Estimulació cognitiva». Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria.
Barcelona, 21, 22, 23 de març de 2007. Curs de nivell intermedi en demències. 20 hores. 15 par-
ticipants (infermeres). 5 docents-facilitadors (4 de l’Hospital Santa Creu, 1 col·laborador ex-
tern).

—Curs «Activitat física amb la gent gran». Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria.
Barcelona, 10, 12, 17, 19 i 24 d’abril. Anul·lat per falta d’inscrits. 

—Taller «Atenció a les persones amb dolor crònic». Col·legi Oficial de Diplomats en
Infermeria. Barcelona, 28 de maig de 2007. Curs de nivell bàsic en geriatria. 8 hores. 13 partici-
pants (infermeres). 2 docents-facilitadors (Hospital Santa Creu). 

—Tallers grup g65. «Memòria», «Respiració i relaxació» i «Accidents i caigudes». Col·legi
Oficial de Diplomats en Infermeria. Barcelona, del 10 de gener al 2 de maig de 2007. Tallers per
a gent gran (grup g65 –infermeres i infermers jubilats–). 24 hores (16 sessions d’1,5 hores). 16 par-
ticipants als tallers de Memòria, 20 participants als tallers de Respirar i relaxar-se, 4 partici-
pants als tallers d’Accidents i caigudes. 3 docents-facilitadors (2 Hospital Santa Creu, 1
Universitat de Vic). 

—Tallers grup g65. «Memòria». Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria. Barcelona,
del 28 de març al 20 de juny de 2007. Tallers per a gent gran (grup g65 –infermeres i infermers
jubilats–). 13,5 hores (9 sessions d’1,5 hores). 20 participants. 1 docent-facilitador (Hospital Santa
Creu). 

174 Recerca i publicacions



—Curs «Atenció a les persones grans amb dolor». Àrea Bàsica de Bufalà-Canyet
(Badalona-II). 13, 15, 20, 22 de febrer de 2007. Curs de nivell bàsic en geriatria. 20 hores. 25 par-
ticipants. 7 docents-facilitadors (Hospital Santa Creu). 

—Curs «Ús de les teràpies complementàries amb la gent gran: introducció a les tècni-
ques de respiració, relaxació i massatges». Consell Comarcal d’Osona. Programa de formació
complementària dels Serveis d’Atenció domiciliària ILO-SER 4. Hospital Santa Creu de Vic, 22
i 26 de gener de 2007. Curs de nivell bàsic en geriatria. 10 hores. 20 participants. 2 docents-fa-
cilitadors (1 Universitat de Vic, 1 col·laborador extern). 

—Curs «Atenció a la gent gran amb qualitat. Maltractaments i abús». Consell Comarcal
d’Osona. Programa de formació complementària dels Serveis d’Atenció Domiciliària IOL-SER
4. Hospital Santa Creu de Vic, 5 i 12 de febrer de 2007. Curs de nivell bàsic en geriatria. 10 ho-
res. 20 participants. 2 docents-facilitadors (Universitat de Vic).

—Assignatura «Cures pal·liatives» del Pregrau d’infermeria a l’Escola Universitària Creu
Roja de Terrassa. Del 26 de març alk 25 de maig de 2007. Dues edicions de 4 crèdits cadascuna.
Equip de docents col·laboradors de la Fundació Hospital Sant Llàtzer de Terrassa. 

—Taller «Atenció al dol per infermeria». Hospital General de Vic. 5 de juny de 2007.
Taller de nivell bàsic en cures pal·liatives. 4 hores. 25 participants. 2 docents-facilitadors de
l’Hospital Santa Creu (Elisenda Ylla-Català, Imma Serra). 

Resum: 
16 cursos, 566 hores, 265 participants i 72 participacions docents.

1.3 Col·laboracions

—UVic. Col·laboracions Pregrau d’Infermeria i de Fisioteràpia. Assignatures: «Cures
pal·liatives» de 3r curs d’infermeria; «Geriatria» de 2n curs d’infermeria; «Dolor» de 2n curs
d’infermeria; «Envelliment, societat i salut de Fisioteràpia». Col·laboracions al llarg del curs
2006-2007. Docents: M. José Hernández i Matilde Barneto. 

—XXV Encuentro de Jóvenes Hospitalarios. Taller Prevención de las UPP. Seminari de
Vic, Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes, 6-8 octubre 2006. Col·laboració docent: Elisenda
Ylla-Català. 

—UB-ICO (Institut Català d’Oncologia). Col·laboració curs Maneig de l’equip multi-
disciplinar. 16, 18, 23, 25, 30 octubre 2006. 18-10-2006 de 15 a 19.30h. Docent: Núria Gorchs.

—EU Gimbernat. Col·laboracions al curs de postgrau Atenció a la persona gran amb
dependència moderada i severa. Centre d’ensenyament Santa Coloma de Sant Cugat del Vallès.
20 de gener i 18 de maig de 2007. Docents: Anna Bonafont i Núria Gorchs. 

—DIBA. Col·laboració a la Sessió formativa del Programa de Dinamització de Gent
Gran. Docent: Anna Bonafont.

—Col·legi Oficial d’Infermeria Barcelona (COIB). Col·laboració a Firagran. Del 9 al
13 de maig de 2007. Organització de 19 tallers d’1 hora. Tallers per a la gent gran: “Taller de me-
mòria”, “Taller d’accidents i caigudes” i “Respirar i relaxar-se”, i tallers per a professionals:
“Cuidar-se un mateix”. Docents: Montse Casellas, Isabel Carrera, Anna Rovira, Queralt
Argerich.
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—Associació Contra el Càncer de l’Escala. Conferència “Conviure amb les adversi-
tats”. 27 d’abril de 2007. Docents: Núria Gorchs i Olga Bosch. 

—Universitat de Lisboa. Màster en Cures Pal·liatives. Mòdul de pedagogia. 11 i 12 de
maig de 2007. Docent: Núria Gorchs. 

—Institut Català d’Oncologia (UB-ICO). Col·laboració Màster en Cures pal·liatives.
Mòdul de gerontologia. 24-26 de maig de 2007. Docents: Elisenda Ylla-Català i Carme
Guinovart. 

SAP Osona. Col·laboracions al curs d’Atenció domiciliària per Atenció Primària. CAP
Vic Nord. 6 i 8 de juny de 2007. Docents: Núria Gorchs i M. José Hernández. 

2 LÍNIA EDUCACIÓ I SOCIETAT

Té la finalitat de contribuir a la promoció de la salut en les edats avançades, prevenir la depen-
dència i donar suport a les persones que envelleixen, sigui quina sigui la seva edat o situació de
salut, perquè els anys de la vellesa puguin ser viscuts amb el màxim de plenitud i benestar. Des
d’aquesta línia, coordinada per Anna Bonafont, es porten a terme diferents projectes destinats
a la gent gran.

2.1 Projectes realitzats

—Curs «Per a un envelliment actiu i satisfactori: viure la vellesa amb plenitud!»
Adreçat a les persones grans majors de 65 anys amb la finalitat de contribuir a la mi-

llora del seu benestar mitjançant tallers participatius que fomentin la interacció del grup, la re-
flexió i el compromís per adoptar formes de vida que facilitin un envelliment satisfactori i pre-
vinguin les situacions de dependència. Sessions participatives d’una hora i mitja de durada.
Dirigit per Anna Bonafont. 

5a edició. Ajuntament de Vic. Realitzat al Punt Òmnia de Palau Bojons de Vic. 3
d’octubre 2006 - 27 de febrer 2007. 28,5 hores. 15 docents (1 de l’Ajuntament de Vic, 8 de la UVic,
3 de l’Hospital Santa Creu, 1 de Fundació Viure i Conviure, 1 de l’ABS Vic Nord, 1 col·laborador).
10 participants. Coordinació: Teresa Llimós. 

6a edició. Fundació Viure i Conviure. Realitzat al Club Sant Jordi de Manresa. 9 de no-
vembre 2006 - 17 maig 2007. 30 hores. 14 docents (7 de la UVic, 3 de l’Hospital Santa Creu, 1 de
Fundació Viure i Conviure, 1 de l’ABS Vic Nord, 1 Ajuntament de Manresa, 1 col·laborador). 25-
30 participants. Coordinació: Aina Roca.

Resum: 
2 edicions, 58.5 hores, 40 participants i 29 participacions docents.

—Cicle d’activitats «Som-hi plegats»
Activitats per commemorar el Dia Internacional de la Gent Gran. 2a edició: octubre

de 2006. Organitzat per l’Ajuntament de Vic. 
Col·laboració del CEEC: «100 anys després: què coneixem de la malaltia d’Alzheimer?»,

176 Recerca i publicacions



a cura de Matilde Barneto. 29 de setembre de 2006 a l’Hospital Santa Creu. Assistència: 20 per-
sones.

Tallers paral·lels: «Mantinguem actiu el cervell» (Montse Casellas), «Orientació i as-
sessorament» (Fina Clapera), «Documentació i informació virtual» (Teia Romero). 19-20h.
Assistència: 16 persones. «Taller de documentació i informació virtual per a tothom«, 2 grups
de 8 persones per als tallers de memòria i orientació.

—Un espai per a la memòria, un espai per a recordar
Premi Gent Gran de Fundació Caixa Sabadell 2005. Intervenció comunitària adreçada

a persones grans que viuen soles i que tenen una xarxa relacional escassa o inexistent. Consisteix
a estimular la comunicació i la interrelació amb els altres i promoure la socialització i l’interès
per l’entorn mitjançant una intervenció de tipus grupal i psicoestimulativa que apliqui diferents
tècniques de reminiscència. La finalitat és incrementar el benestar percebut de les persones
grans fràgils. 

El projecte s’ha desenvolupat entre octubre de 2005 i novembre de 2006. Durant el
període de setembre a novembre de 2006 s’han realitzat les següents activitats:

Valoració final del programa d’intervenció (setembre - octubre 2006). 
Difusió de resultats al VI Congreso de la Asociación de Enfermeria Comunitaria.

Simposium internacional de Enfermeria Comunitaria (València, 8-11 novembre 2006).
Presentació d’una comunicació sobre aquesta experiència.

Presentació de la memòria final del projecte a Fundació Caixa Sabadell (octubre de
2006). 

Han participat en el projecte: Anna Bonafont (direcció), Joan Carles Casas, Joaquim
Corral, Núria Gorchs, M.Carme Raurell, Aina Roca i Pilar Soler. 

—Visquem la vellesa amb plenitud. Fundació Caixa Manlleu
Realització del projecte de recomanacions “Visquem la vellesa amb plenitud” a partir

de l’encàrrec de la Fundació Caixa de Manlleu. 
Estratègia d’intervenció comunitària que consisteix a difondre recomanacions per con-

tribuir al benestar físic, psíquic i social de les persones grans i prevenir la dependència en edats
avançades, de manera que l’etapa de la vellesa pugui ser viscuda amb plenitud. L’acció pretén
sensibilitzar les persones que envelleixen sobre la importància d’adquirir un compromís amb el
propi benestar, així com facilitar l’accessibilitat al material de divulgació de les recomanacions
per envellir de forma satisfactòria.

Al llarg del 2006 s’elaboraren els continguts de les recomanacions i Eumogràfic va fer
el disseny de les fitxes col·leccionables. La campanya de difusió es va iniciar amb una roda de
premsa el 21 de febrer de 2007. 

Direcció: Anna Bonafont i Núria Gorchs.

—Viure a casa
Anna Bonafont ha elaborat el projecte «Viure a casa: detecció de les persones majors

de 80 anys fràgils i de risc de pèrdua d’autonomia que viuen a domicili». Participen en el projecte:
Joan Carles Casas, Joan Espaulella, Sílvia Mateu, Magda Molas, Núria Pla i Montse Suriñach.
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Direcció: Anna Bonafont.

—«Tenir cura de l’altre... i de mi». Programa de suport per a cuidadors de persones amb
dependència

El projecte està impulsat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic
des del Pla de Barris amb la col·laboració de PRODEP i de la Fundació “la Caixa». L’objectiu és
oferir informació pràctica i suport emocional grupal i individual a cuidadors informals de per-
sones grans dependents. El projecte es desenvolupa des de gener de 2007. 

El CEEC s’ha fet càrrec del disseny, coordinació i realització del grup de suport a cui-
dadors. Les sessions grupals es van iniciar el 20 de març de 2007 i es fan un dia a la setmana amb
freqüència quinzenal, els dimarts de 15.15 a 16.45h. 

El CEEC també organitzarà i coordinarà visites domiciliaries d’atenció individualit-
zada per informar, orientar i assessorar sobre qüestions pràctiques de maneig de la situació i/o
per rebre suport psicològic.

2.2 Col·laboracions

—Col·laboració de la professora Anna Bonafont amb la Universitat Nacional de Trujillo
(Perú) per tal de participar en l’elaboració del pla d’acció de l’adult gran en aquesta ciutat. 

—Anna Bonafont i Castillo va participar com a ponent en la taula rodona “La gent gran
a la nostra societat”, organitzada per l’Ajuntament de Torelló amb motiu del 25è aniversari de
la Residència Rocaprevera de Torelló, el 25 d’octubre de 2006

—Va participar com a ponent en la taula rodona “El nou model d’atenció a la depen-
dència: el paper de tots els professionals”, en les I Jornades Multidisciplinars Catalanes de
Medecina Legal a Residències Geriàtriques. UAB, 10 de novembre de 2006.

—Va impartir la conferència “Envelliment actiu” al Congrés de la Gent Gran 2006 de
Cerdanyola del Vallès, organitzat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb el suport de
la Diputació de Barcelona, el 27 de novembre de 2006.

—Va participar com a ponent en el taller de bones pràctiques “Models d’èxit en l’atenció
a la dependència”, en el Primer Fòrum de Serveis Municipals, organitzat per l’àrea d’Acció Social
de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació Catalana de Municipis, el 28 i 29 de març de 2007.

—Va participar com a ponent en la taula rodona “Teràpia Ocupacional Comunitària”,
en la jornada Posa’t el mitjó!, organitzada per l’Associació de professionals de Teràpia
Ocupacional  de Catalunya, celebrada al Col·legi de Metges de Barcelona, el dia 27 d’abril de
2007.

3. LÍNIA DE RECERCA

La línia de recerca del CEEC està coordinada per Joan Carles Casas de la Universitat
de Vic i Joan Espaulella de l’Hospital de la Santa Creu.
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Llista de projectes

—Disseny i avaluació de la intervenció “Un espai per a la memòria, un espai per a re-
cordar”

—Disseny i avaluació del projecte “Viure a casa”
—“Incidència i factors de risc de la discapacitat en persones majors de 75 anys que vi-

uen a la comunitat”. Subprojecte. 
—“La integració del procés d’atenció aguda i subaguda com a instrument per a la mi-

llora de l’efectivitat clínica en el context d’un sistema integrat de salut amb finançament capi-
tatiu”. 

—“Prevenció de caigudes i fractura de fèmur en malalts amb demència. Utilitat dels
protectors de maluc”.

—Prevalencia de las úlceras por presión, en un ámbito comarcal, antes y después de implantar
una guía de práctica clínica.

—Descripció de l’estat de salut i del consum de recursos sanitaris de la població
d’Osona més gran de 65 anys en el context d’implantació d’un sistema de finançament capita-
tiu.

—Disseny d’estratègies educatives per a persones grans.
—Disseny i avaluació d’un grup de reminiscències per a la resocialització de persones

grans amb xarxa relacional escassa.
—Disseny i avaluació de tallers educatius per a un envelliment saludable. 
—Presa de medicaments en persones grans.
—Canvis en els serveis sociosanitaris 5 anys després de la presentació d’un estudi so-

bre necessitats sociosanitàries de la població major de 70 anys.
—Reeducació vesical i electroteràpia per al tractament de la incontinència urinària

d’emergència, d’esforç i mixta. 
—Producció de la sèrie de vídeos Envelliment Saludable.
—Projecte “Anàlisi de les informacions relacionades amb la gent gran, aparegudes a la

premsa comarcal”.
—Estudi comparatiu dels instruments de cribatge del pacient fràgil a la comunitat.

Suprojecte: Cribatge del deteriorament cognitiu en persones d’edat igual o superior a 75 anys.

4. JORNADES I CONGRESSOS 

—Capítol Atención al final de la vida, del manual per a residents de geriatria de la
Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Preparació de Joan Espaulella, Anna Albó, Josep
Fabregó, Jordi Amblàs.

—XIV Congrés de la societat catalano-balear de geriatria i gerontologia. La Seu
d’Urgell, 5 - 7 d’octubre 2006. Ponència de Joan Espaulella.

—II Congreso Nacional de Alzheimer. SEGG. Las Palmas de Gran Canaria, 19 - 21
d’octubre de 2006. Pòster Utilidad de los protectores de cadera en ancianos con demencia ingresados en

179Recerca i publicacions



una unidad de psicogeriatria, Bajo, L.; Dalmau, N.; Arnau, A.; Barneto, M.; Espaulella, J. Pòster:
Romero, M.T.

—VI Congreso AEC. Simposium Internacional de Enfermeria Comunitaria. València,
8-11 novembre 2006. Comunicació Grupo de palabra. Un espacio para la memoria un espacio para re-
cordar. Autors: Bonafont Castillo, A.; Casas Baroy, J.C.; Corral Torres, J.; Gorchs Font, N.;
Raurell Costa, M.C.; Roca Anfruns, A.; Soler Canudas, P.

—VI Simposio Nacional de Úlceras por Presión y heridas crónicas. Grupo Nacional
Estudio y Asesoramiento Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Saragossa, 15-17 de novem-
bre de 2006. Pòster: Úlceras por presión en pacientes con fractura de cadera. Hernández, M.J.; Solé,
M.; Ferrer, M.; Rodellas, E.; López, C.; Soler, M.; Morera, N. Comunicació: Marta Ferrer i Eli -
senda Ylla-Català.

—XIV Congrés nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Geron -
tológica (SEEGG). Cáceres,19-21 d’abril de 2007. Assistència: Marta Ferrer, Núria Morera. 

—Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives. Terrassa, 10 i 11 de maig
de 2007. Assistència: Mònica Pineda, Alba Vilamala, Imma Serra, Anna Albó.

—Congrés de la SEEGG. Palma de Mallorca, 6-9 de juny de 2007. Assistència: Joan
Espaulella, Carme Guinovart, Ferran Roca. Comunicació oral al Simposi La Atención Psi co -
social al Final de la Vida: Necesidades expresadas y el concepto “sentirse en buenas manos” como predic-
tores de satisfacción en población geriátrica. Una aproximación cualitativa, Carme Guinovart. Ponència
“Innovacions al final de la vida”, Joan Espaulella.
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ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA
(no incloses en les dels Grups de Recerca)

FACULTAT D’EDUCACIÓ

Altres activitats de recerca

— Eulàlia Collelldemont: Estada de recerca a la Universitat de Lisboa. Unidad de I&D.
Ciènças da Educaçao. Lisboa (Portugal). Durada: un mes (25 de gener-25 de febrer de 2007).
Estudis a l’entorn del Patrimoni Educatiu i Eduació Estètica, en el marc del programa d’in ves -
tigació del Dr. A. Nóvoa.

— Sandra Espino: Membre de la Xarxa Incentivadora de la Recerca Educativa 2006
XIRE 00001 concedida per la Comissió Executiva d’ajuts de Recerca de la Generalitat de
Catalunya. Títol: L’educació lingüística i literària en entorns plurilingües. Investigador principal: Dra.
Anna Camps, UAB. 2006

— Col·laboració en el projecte de recerca d’innovació educativa atorgat per l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (ICE). Títol: Percepción del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y de su relación con la adquisición de competencias por parte de los alumnos y profeso-
res de primer y segundo ciclo de la Universidad. Investigador principal: Dr. Juan José Moreno Aznárez
(REDICE-06). 2006.

— Col·laboració en el projecte de recerca atorgat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MCTE). Títol: Lectura, escritura y adquisición de conocimientos en Educación Secundaria y Educación
Universitaria: variables personales y contextuales en la realización de síntesis a partir de múltiples fuen-
tes. Investigador principal: Dra. M. Miras, UB. (SEJ2005-08434-C02-02/EDUC). 2005.

— David Hernández-Ligero. Estada de recerca Universitat John Moores (Liverpool)
Gener-febrer 2007 (5 setmanes).

— Alber Juncà, coorganitzador i professor de les Jornades de Formació del Campus Ítaca
UAB. Juny 2007.

— Marta Marimon. Títol de la tesi: Anàlisi d ’una situació d ’aprenentatge col·laboratiu en un
entorn de formació virtual. Programa de doctorat “Multimèdia Educatiu”, del departament de
Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Data de lectura: 7 de novembre
de 2006.

— Eduard Ramírez. Treball de Recerca del Diploma d’Estudis Avançats, en el marc del
Programa de Doctorat sobre Comprensivitat i Educació, de la Universitat de Vic. Títol del tre-
ball: “El descobriment: un context educatiu per  implicar els alumnes d’educació primària en
l’aprenentatge de la natació”. 12 de març de 2007.

— Sebastià Riera. Realització de l’ “Estudi comparatiu de la taxa de recollida de residus
vigent per a l’any 2007, als municipis de la província de Barcelona”. Encarregat per l’Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i distribuït als 311 municipis de la província de
Barcelona. Juliol de 2007.

— Sebastià Riera. Realització de l’“Estudi per incorporar a la taxa de residus aspectes
de pagament per generació d’envasos als productors comercials de Roda de Ter.” Encarregat per
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Març de 2007.
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— Carles Romagosa. Estada de recerca a la Universitat John Moores (Liverpool), febrer
2007 (5 setmanes).

— Joan Sala: Defensa del treball de recerca a la Universitat de Vic amb el títol:
“L’Educació Assistencial i Social a Vic. Del Segle XVIII fins l’actualitat”. 20 d’abril de 2007.

— Oriol Sallent: Projecte de recerca finançat per la Diputació de Barcelona: “Anàlisi del
Turisme Actiu a la província de Barcelona”, en conveni amb la Universitat de Vic. Novembre del
2005 fins maig del 2006.

— El mercat del senderisme i el cicloturisme. Recerca efectuada en l’estudi del Producte
de Senderisme i Cicloturisme a Catalunya d’ACNA, Activitats Natura SL per Turisme de
Catalunya

— Treball de Recerca del Diploma d’Estudis Avançats, en el marc del Programa de
Doctorat sobre Geografia urbana i desenvolupament local, de la Universitat de Girona. Títol
del treball: “El Turisme i Esport, factor de desenvolupament local sostenible El cas de Banyoles
com a Destinació Turística Esportiva”. 20 de juliol de 2007.

— Àngel Serra: Presentació de la tesi doctoral: Estudi sobre les funcions cognitives i emocio-
nals del diari personal en l ’adolescència. Dirigida pel Dr. Eduard Martí i Sala. Universitat de
Barcelona. Facultat de Psicologia. Setembre del 2006.

Publicacions generals dels centres

Arjona, M. C., i Serra, A. (2006). «Els adolescents i les agendes escolars». Papers d ’educació, n. 5.
Arumí, J. (2007): L’esport formatiu: un llibre de club per a entrenadors, pares, aficionats i  jugadors.

Generalitat de Catalunya.
Arumí, J. (2007) «Anàlisi de l’estructura d’aprenentatge en l’ensenyament de l’educació física

en l’educació obligatòria». Papers d ’educació n. 5. Febrer 2007, pp.1-2
Arumí, J; Boluda, G.; Martín, M.; Pla, G.; Ramírez, E. (2006) “Activitat Física i Educació. Estat

actual i perspectives de futur de l’Educació Física”. Papers d ’Educació, n. 5. Febrer, 2007.
Baiget, E., Rodríguez, F.A., Iglesias, X. (2006). “Propuesta de test específico incremental para

evaluar la resistencia en tenistas.” A Cultura, Ciencia y Deporte, 2 (4-suplemento), pàgs.
62-63.

Bernal i Creus, M. Carme. «Passió, dolor, escriptura. Espiritualitat femenina umbra en l’obra
de Jacint Verdaguer i d’Eulàlia Anzizu», dins Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae pa-
triaeque impendere vitam. Vic: Eumo Editorial, 2007, pp. 51-70.

Bernal, M. Carme. «Tant de gust… Una col·lecció d’autors clàssics per a infants i aprenents de
llengua», dins Papers d ’educació, n. 6, juliol de 2007. 

Boluda, G. (2007). “Habilidades motrices acuáticas: un proceso de aprendizaje ontogenético”.
II Congreso Virtual – presencial de investigación en la actividad física y el deporte, 2007 (Pag.
1-15)

Boluda, G.; Soldevila, J. (2007) “L’assessorament per als monitors en els TEA (tallers d’estudi as-
sistit)”. Papers d ’Educació, n. 6, juliol 2007.

Callarisa, J., Carrillo, I., Collelldemont, E., Martí, J., Torrents, J., «Els museus pedagògics, un es-
pai per fomentar la innovació educativa». A: I Congrés Educació avui: la pràctica innova-
dora, ACTAS CD, 2006.
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Carbonell, Jaume; Tort, Antoni (2006), La educación y su representación en los medios. Madrid:
Morata, 2006. Dip. Legal M-30.097-2006. ISBN-10: 84-7112-511-0; ISBN-13: 978-
847112-511-8. Págs., 127.

Carbonell, J., Carrillo, I., «Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas de coopera-
ción en Centroamérica». A: El derecho a la educación en un mundo globalizado, Erein, 2006
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

—Teresa Lleopart Coll i Maria Carme Raurell Costa van participar com a investiga-
dores en el projecte de recerca “Estudi sobre dones i polítiques d’igualtat a la ciutat de Vic”, fi-
nançat per l’Ajuntament de Vic i realitzat des del Centre d’Estudis Interdisciplinars de la Dona
de la UVic.

—Roser Picas i Baltanas va intervenir a l’ABS de Roda dins del projecte de recerca de
Tractament de la Incontinència d’Orina. Tercer any d’intervenció.

—Roser Picas i Baltanas i Joan Carles Casas Baroy, entre d’altres, van rebre un finan-
çament de 7.000¤ per al projecte titulat “Avaluació d’un programa de reeducació vesical en la
Incontinència Urinària d’esforç d’urgència i mixta en atenció primària».

—Marta Solà Serrabou va elaborar un document de recerca de millora de la salut en
pacients amb risc cardiovascular, després de 5 mesos d’intervenció. El document està en fase de
revisió final. La intervenció es va dur a terme del gener al juny del 2006.

—Marta Solà Serrabou va rebre la concessió d’una beca per part del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya per valor de 4.850¤, per dur a terme el projecte de recerca:
“Programa d’exercici físic per a la gent gran amb l’objectiu de millorar la mobilitat funcional,
l’equilibri i l’aspecte social”. Octubre del 2006.

—Àngel Torres Sancho va formar part com a investigador principal i coordinador de
l’estudi per a la millora del control de la pressió arterial en pacients diagnosticats d’hipertensió
(Pressfarm), segons el programa d’atenció farmacèutica del Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Barcelona, subvencionat pel Laboratori Esteve i amb l’informe del Comitè Ètic d’Investigació
clínica de la Fundació Jordi Gol i Gorina, per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut. L’estudi
es va dur a terme durant el període de gener del 2006 a setembre del 2007.

Publicacions

— Busquets Alibés, E; Mir Tubau, J; “Infermeria i drets i deures dels malalts”. “In fer -
meria i secret professional”. “Infermeria i informació i consentiment informat”. “Infermeria i
final de vida”. Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica. Universitat Ramon Llull, 2006.

— Faro Basco, M.; Isern Farrés, O.; Casas Baroy, J.C.; Palomar Aumatell, X.; Soler
Canudas, P. «Satisfacción y opinión por parte de los alumnos de los seminarios de simulación a
partir de maniquí y actor». X Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Investen-
iscii. pp. 120-122 (ISBN 84-690-2248-2).

— Bravo, M.J.; Casas Baroy, J.C.; Coma, J.; Isern Farrés, O.; Terricabras, M.; Vila, N.;
“El sistema de apoyo al cuidador principal y sus necesidades”. X Encuentro Internacional de
Investigación en Enfermería. Ivesten-iscii. Pp. 106-108 (ISBN 84-690-2248-2)

— Torres, M. i Vaqué, C. Menjar bé és més fàcil del que et penses. Febrer 2007. Guia
d’educació nutricional adreçada als joves.

— Montserrat Vall Mayans. Capítol a la revista Escola Universitària de Ciències de la Salut:
31 anys d ’història. Gimbernat 2005 (*), 43, 265-284

— M. Esperanza Dudet va escriure l’article “Perfil nutricional de un grupo de ancia-
nos institucionalizados en una residencia geriátrica de la província de Barcelona (España)”, i es
troba en procés de revisió a la Revista Española de Geriatría y Gerontología.
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Publicacions 

— Corrius, Montse (2006). “The Third Language: A Recurrent Textual Restriction
that Translators Come across in Audiovisual Translation”. Cadernos de Traduçao, 16. ISSN: 1414-
526 X.

— Gallart i Bau, Josep. “Els erudits rossellonesos del segle XIX i Jacint Verdaguer.
Codis disponibles: estudis, gramàtiques i diccionaris”, dins Anuari Verdaguer. Revista d ’estudis li-
teraris del segle XIX. N. 14, Vic: Eumo Editorial. 2006. ps. 291-310. ISSN: 1130-202X Dipòsit le-
gal: B-46.016-2006.

— Gallart i Bau, Josep. “Curs d’Història de la literatura”, dins Miscel·lània Ricard Torrents
Scientic patriaeque impendere vitam. Col·lecció Documents n. 40, Vic: Eumo Editorial. 2007. ps.
730-741. Dipòsit Legal: B- 34.781-2007. ISBN: 978-84-9766-217-8.

— Pinyana, M & Khan, S. (2007) Integrating content and language: the estudent’s perspec-
tive. Integrating Content and Language in Higher Education ICHLE. University de Maastricht,
The Netherlands. (In press).

— Contreras, Ruth. “Graduado superior en Diseño; un caso de estudio con aprendi-
zaje combinado”. IADIS International conference CIAWI 2006, 6-7 octubre. Murcia. 

— Contreras, Ruth. “Tendencias en la educación: aprendizaje combinado”, Theoria n.
15. Edita: Universidad del Bío-Bío. 1 d’agost de 2006.

— Jaén, Ferran G. Article “Reflexiones sobre la economia del bienestar y la globaliza-
ción”.

— Jaén, Ferran G. Comunicació “La política energética de la Unión Europea. Análisis
crítico del Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas: Estrategia europea para
una energía sostenible, competitiva y segura» presentada a la IX Reunión de Economía Mundial.
Madrid, abril 2007.

— Jaén, Ferran G. “La energía nuclear y el crecimiento disparato”. Nou Treball, n. 76.
Abril 2007.

— Martori, J.C. “Els indicadors de segregació residencial: concepte, mesures i aplica-
cions”. Población Inmigrante y espacio urbano. Indicadores de segregación y pautas de locali-
zación. Revista latinoamericana de estudios urbano regionales, Vol. XXXII, n. 97 (2006).

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Participació en tribunals de Tesi Doctoral

—Anna Fenosa Bernadó. Forma part del tribunal de la tesi doctoral Aggregatibacter ac-
tinommycetemcomitans: su susceptibilidad a los antimicrobianos, defensada per Cèsar Escribano Patón.
Departament de Patologia i Terapeutica Experimental de la Universitat de Barcelona (Campus
de la Salut de Bellvitge). L’Hospitalet de Llobregat, 27 de juny de 2007.
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Activitats de divulgació científica

—Carme Casas i Arcarons. Conferència impartida a l’Aula Segimon Serrallonga de la
Universitat de Vic  La riquesa florística dels nostres turons, 19 d’abril de 2007. 

Projectes acadèmics amb altres institucions

Durant els mesos de juliol, agost i setembre els estudiants de la Llicenciatura de
Biotecnologia han fet pràctiques tutoritzades a diversos centres de recerca:

—Marta Baro: Desenvolupament de vacunes i teràpia gènica; Bionostra. Tutor: Jordi
Viver.

—Oriol Casagran: Producció d’àcid làctic; Purac. Tutors: J.M. Roig i Marta Cullell.
—Eva Moren: Estudis en l’àrea de la neurobiologia; Hosp. Clínic BCN. Tutora: Montse

Capellas.
—Nuria Planell: Estudis relacionats amb l’HIV; IRSI. Tutora: Malu Calle.
—Ester Reina: Estudi sobre la funció d’un gen responsable d’una leucoencefalopatia.

Parc Científic BCN. Tutors:  R. Estevez i Joan Bertran.
—Marta Albarracin: Bioinformàtica: Modelització molecular, Parc Científic BCN

Tutor: Ramon Gonyi.
—Montse Tersa: Estudi i modificació genètica de plantes; IRTA-Cabrils. Tutor: Josep

M. Serrat.
—Anna Masià: Disseny de nous productes amb utilitats terapèutiques i de diagnòstic;

Aromis. Tutor: Josep Bau.
—Cristina Frias: Estudi sobre biopesticides antifúngics; Biocontrol Tec. Tutora: Marta

Cullell.
—Lluís Fontanella: Bioinformàtica: Predicció de zones reguladores; U.B. Tutors:

Enrique Blanco i Josep M. Serrat.
—Sara Hernández: Bioinformàtica: Estratègies d’anàlisi de regions reguladores del ge-

noma, Bari, Itàlia Tutor: Josep M. Serrat.
—Azahara Capo: Grup de recerca sobre factors de coagulació de la sang; IDIBAPS.

Tutors: Pablo García de Frutos i Jordi Planas.
—Alba Crespi i M. Carme Vilamala: Bioinformàtica. Integració d’aplicacions d’anàlisi

de microarrays; Fac. Biologia UB. Tutors: Àlex Sanchez i Malu Calle.
—Elisa Duran i Marcel Orpí: Estudi de la relació de la diabetis tipus 2 i inflamacions

degudes a l’obesitat: Universitat de Virginia (USA). Tutors: Josep Bassaganya i Jordi Planas.
—Cristina Vergara: Neuroimmunologia Clínica, Hospital Vall d’Hebron. Tutors: Dr.

Comabella i Joan Bertran.
—Laura Montllor: Oncologia Molecular i Envelliment; Hospital  Vall d’Hebron. Tutors:

Dr. Arango i Josep Bau.
—Anna Radresa: Oncologia Molecular i Envelliment, Hospital Vall d’Hebron. Tutors:

Dr. Schwartz i Malu Calle.
—Sara Vadillo: Neurotraumatologia; Hospital Vall d’Hebron. Tutors: Dra. Poca i Marta

Cullell.
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—Ferran Fece: Fisiopatologia Cel·lular; Hospital Vall d’Hebron. Tutores: Dra. Do -
mínguez i Montse Capellas.

—Cristina Martin: Microbiologia; Hospital Vall d’Hebron. Tutors: Dra. Andreu i Jordi
Viver.

—Silvia Martínez: Estudi d’un receptor;  Hosp. Arnau de Vilanova, Joan Bertran.
—Raquel Vazquez: Treball amb un robot de HT, Laboratoris Almirall, Jordi Viver.
—Marta Castellanos: Stress, learning and memory: the strogens effect; National Center for

Biological Sciences, Bangalore, (India); Dr. Sumantra Chattarji i Jordi Planas.
—Judit Solà: Epidemiologia Clínica; Hospital de Vic. Tutors: Dr. Pere Roure i Victor

Urrea.
—Derek Latil: Fisiopatologia molecular de fosfolipases; Institut de Pharmacologie

Moléculaire et Cellulaire, Valbone (France). Tutors: Dr. Gerard Lambeau i Jordi Planas.
—Elena Calvo: Llenguatge, aprenentatge, memòria; GRNC, Josep M. Serrat.
—Ariadna Benaroch: Laboratori de genètica i malaltia; Hospital Cínic BCN. Tutora:

Marta Cullell.
—Santi Lozano: Estudis de GO; BEM2. UVic. Tutor: Jordi Planas.
—Oriol Hervàs: Aproximació bioinformàtica a la senyalització per Ca2+ en algues mar-

rons (Fucus); Marine Biological Association, Plymouth (Anglaterra), Tutors: Prof. Colin Brownlee
i Jordi Viver.

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Altres activitats del professorat

Marcos Cánovas
—Translating and Interpreting Conference: Accessible Technologies. Edició en CD.

Vic, 2006 (edició, juntament amb Josep M. Frigola, Richard Samson i Joan Solà) ISBN-13: 978-
84-934995-2-5; ISBN-10: 84-934995-2-8.

—“Portafolios electrónicos en una asignatura de informática aplicada a la traducción”;
a Marcos Cánovas, Josep M. Frigola, Richard Samson, Joan Solà (editors): Translating and
Interpreting Conference: Accessible Technologies. Edició en CD. Vic, 2006. ISBN-13: 978-84-934995-
2-5; ISBN-10: 84-934995-2-8.

—“e-learning of Professional Translation Skills”, a Mike Garant (editor): Current Trends
in Translation Teaching and Learning, The Department of Translation Studies - University of
Helsinki, 2007 (juntament amb Richard Samson).

—“La traducció automàtica com a eina didàctica a la classe de traducció i de llengües
estrangeres”. Revista Tradumàtica – Traducció i Tecnologies de la informació i la Comunicació
04: Traducció Automàtica; 

<http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista>: ISSN 1578-7559; desembre 2006 (junta-
ment amb Maria González Davies).

—Presentació de la ponència «Adaptación intercultural de referentes cinematográfi-
cos en la publicidad audiovisual». III Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de
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Traducción e Interpretación. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. 22-24 de març de 2007.
—President del tribunal que va avaluar la tesi doctoral El Taller de traducción: Una meto-

dología didáctica integradora para la enseñanza universitaria de la traducción, d’Olga Torres Hostench.
Universitat de Vic, 27 de febrer de 2007.

—Vocal del tribunal que va avaluar la tesi doctoral Programa de formació per a la in-
serció laboral dels postgraduats en Traducció, d’Olga Torres Hostench. Universitat Autònoma
de Barcelona, 16 de maig de 2007.

—Membre del consell de redacció de la revista Tradumàtica.

Joan Solà i Montserrat
—Participació en el comitè científic de la conferència internacional e-Portfolio 2006:

eStrategies for Empowering Learners, organitzada pel European Institute for E-Learning. King’s
Center. Oxford, 11-13 d’octubre de 2006.

—Assistència al Taller de Reflexió i Debat sobre Acreditació dels Màsters organitzat
per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat Rovira i
Virgili. Tarragona, 14 i 15 de novembre de 2006.

—Representació de la Universitat de Vic a la reunió d’unitats tècniques de qualitat de
les universitats catalanes convocada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya. Seu de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Barcelona,
22 de novembre de 2006. 

—Representació de la UVic a la Tercera Conferència Internacional de Barcelona sobre
Educació Superior Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake? organitzada per la
Global University Network (GUNI). Universitat Politècnica de Barcelona, 27-29 de novembre
de 2006.

—Assistència a la jornada “Si la societat es globalitza, ¿què passa amb les universitats?
Presentació de l’Informe CYD 2006” organitzada per la Fundación Conocimiento y Desarollo
(CYD). Fundació Cercle d’Economia. Barcelona, 13 de març de 2007. 

—Representació de la UVic a la sessió informativa que el European Research Council
va oferir a la comunitat científica, amb motiu de la seva reunió a Barcelona. Sala d’actes de la seu
institucional de la Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, 17 d’abril de 2007. 

—Representació de la UVic a la reunió d’unitats tècniques de qualitat de les universi-
tats catalanes convocada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Seu de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Barcelona, 10 de maig
de 2007.

—Representació de la UVic a la sessió de presentació del programa Docentia a les uni-
versitats privades catalanes convocada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya. Seu de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Barcelona,
15 de maig de 2007.

—Assistència a la jornada “El disseny i l’avaluació de les titulacions de grau: exemples
a Europa” organitzada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Universitat Politècnica de Catalunya, 21 de maig de 2007. 

—Representació de la UVic a la reunió del Grup de Treball d’Avaluació del Sistema
Universitari convocada pel Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’In no -
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vació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Seu del Comissionat per a
Universitats i Recerca. Barcelona, 30 de maig de 2007.

—Assistència a les jornades sobre Qualitat i Acreditació organitzades per la Red
Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Continua en la seva VI trobada anual.
Fundació Universitat Rovira i Virgili, Centre de Formació Permanent. Reus. Dia 8 de juny de
2007. 

—Assistència al curs de formació Estratègies Metodològiques en la Docència:
Metodologies Didàctiques en Contextos Virtuals. Universitat de Vic. Vic. Dies 28 i 29 de juny
de 2007. 

—Representació de la UVic a la sessió de presentació dels programes Audit i Suport-
ESIQ a les universitats catalanes convocada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 12 de juliol de 2007.

—Representació de la UVic a la sessió de seguiment del programa Docentia a les uni-
versitats privades catalanes convocada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya. Seu de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Barcelona,
24 de juliol de 2007.

Pilar Godayol
—Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar. Traductores. Vic: Servei de Publicacions de la

Universitat de Vic, 2006.
—Godayol, Pilar (ed.). Catalanes del XX. Vic: Eumo Editorial, 2006.
—Godayol, Pilar. “Traductores”. A: Godayol, Pilar (ed.). Catalanes del XX. Vic: Eumo

Editorial, 2006, p. 347-364 
—Godayol, Pilar. “Dona i traducció: del plaer a l’ofici”. A: XIV Seminari sobre la

Traducció a Catalunya: La presència quotidiana de les traduccions. Barcelona: AELC, 2007, p. 41-53.
—Participació al XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes amb

la comunicació “Traductores de Virginia Woolf al català” (Universitat de Budapest, 4-9 setem-
bre de 2006).

—Participació en les II Jornades sobre Traducció i Literatura amb la ponència “Maria
Aurelia Capmany: feminisme i traducció” (Universitat Autònoma de Barcelona, 18 d’octubre de
2006).

—Participació en el III Congrés d’AIETI en la taula rodona La Traductologia Catalana:
història i tendències (coordinada per Ricard Torrents) amb la comunicació “Triplement subal-
ternes” (Universitat Pompeu Fabra, 22-24 de març de 2007).

—Comissària, amb Montserrat Bacardí i Carmer Sanmartí, de l’exposició
“Traductores”, inaugurada al Museu de la Pell de Vic el 10 d’octubre de 2006.

—Membre del comitè organitzador de la I Jornada de Dret i Traducció, celebrada a la
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic el 19 d’abril
de 2007. 

Gemma Delgar i Farrés
— “Le web comme moyen et comme objectif dans la classe de FLE. Un projet : tâches

et activités” dins Repères et Applications (V). Les deuxièmes langues étrangères dans le système éduca-
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tif : du primaire à l’université, Àngels Campà, Lorraine Baqué i Odile Sánchez (eds.). Bellaterra:
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. Publicació
en CD Rom. 

—Imparteix el seminari “Análisis lingüístico y traductológico de los conectores donc
y or” a l’Institut Supérieur de Traduction et Interprétation de París el dia 10 de maig de 2007
en el marc del programa Erasmus.

—Participa en el seminari “Analyse conversationnelle et recherches sur l’acquisition
des langues secondes: travaux actuels” (Dra. Simona Pekarek de la Universitat de Neuchâtel),
celebrat a Barcelona el dia 5 de juny de 2007, i organitzat pel Grup de Recerca d’Adquisició,
Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GRAEL) de la Universitat Pompeu Fabra.

—Participa en el III Seminari sobre contextos d’ensenyament i aprenentatge de la llen-
gua escrita: “La influència de diferents aproximacions metodològiques en l’aprenentatge de la
lectura i l’escriptura”, celebrat a Barcelona el dia 25 de juny de 2007, i organitzat pel Grup de
Recerca per a l’Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI) de la UB.

—Membre del jurat dels Premis de Recerca per a Estudiants de Batxillerat 2007 (Premi
Narcís Feliu de la Penya, àmbit de les Ciències Socials i Humanitats) convocats per la Universitat
de Vic. 

Imma Estany
Traduccions
—Comte, Fernand. Larousse de las mitologías del mundo. Barcelona: Larousse, 2006 (320

pág.).
—Marseillou, Patrice. Fútbol. Programación anual del entrenamiento (para 18 años y sénio-

res). Barcelona: Paidotribo, 2006. (521 pág.)
—Tokitsu, Kenji. La búsqueda del ki. Badalona: Paidotribo, 2006. (175 pág.)
—Tokitsu, Kenji. Budo. El ki y el sentido del combate. Badalona: Paidotribo, 2007. (134 pág.)
—Larousse. Créations en bois pour la maison. Déco, meubles et rangements. Barcelona:

Larousse (en premsa).
—Larousse. Atlas Larousse des animaux. Barcelona: Larousse (en premsa).
—Larousse. Ensaladas. Col. 100 % placer. Barcelona: Larousse (en premsa).
—Larousse. Cocina ligera. Col. 100 % placer. Barcelona: Larousse (en premsa).
Traducció anglès-espanyol (llibres de divulgació)
—McMillan, Beverly; Musick, John A. Océanos. Barcelona: Larousse (en prensa).
—Glover, Bob, Shepherd, Jack; Glover, Shelly-lynn. The Runner’s Handbook. Barcelona:

Paidotribo (en premsa).
—National Geographic (revista). Traducció de la revista al català, juntament amb dues

traductores més. 

Eva Espasa
— «Big Brother is Watching You: diseño de audiencia y traducción audiovisual”, po-

nència convidada en el marc de les “V Jornadas de Doblaje y Subtitulación”, Universitat
d’Alacant, 30 de novembre de 2006.

—Forma part, com a secretària, del tribunal examinador de la tesi doctoral El taller de
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traducción: una metodología didáctica integradora para la enseñanza universitaria de la traducción, de
Marcella La Rocca, Universitat de Vic, 27 de febrer de 2007.

—“Dones de teatre”, exposició, comissariada amb Francesca Bartrina. Centre
Francesca Bonnemaison, Barcelona, març 2007; Institut del Teatre de Barcelona, abril 2007;
Universitat d’Estiu de la UVic/Institut del Teatre d’Osona, juliol de 2007.

—“Traducció de textos d’arts visuals: un repte didàctic”, comunicació presentada al
“III Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación”, Universitat
Pompeu Fabra, 22 de març de 2007.

—Impartició de l’assignatura “El voice-over”, dins el Máster en Traducción Audiovisual,
Subtitulado para Sordos y Audiodescripción, Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, 19-23
de març de 2007.

—“Dones de teatre del XX”, conferència, Escola de la Dona, Centre Francesca
Bonnemaison, Barcelona, 28 de març de 2007.

—Impartició de l’assignatura “La oralidad elaborada: taller de escritura de diálogo”,
dins el    Máster Universitario en Traducción Literaria y Humanística, Universitat de Málaga,
3-5 de maig de 2007.

—Assistència al seminari especialitzat “Los presupuestos públicos desde la perspec-
tiva de género”, a càrrec de  la Dra. Paloma de Villota, Universidad Complutense de Madrid, or-
ganitzat pel CEID i la Càtedra UNESCO, 25 de maig de 2007.

—Assistència al “II Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para
Personas con Discapacidad, AMADIS´07”, Universitat de Granada, 21-22 de juny de 2007.

—Dones de teatre, llibre-catàleg de l’exposició homònima, escrit conjuntament amb
Francesca Bartrina, Vic: Servei de Publicacions de la Universitat de Vic, 2007.

—“Actrius”, capítol del llibre Catalanes del XX, Pilar Godayol (ed.), Vic: Eumo, 2006,
13-34. 

Xus Ugarte Ballester
—Ugarte, Xus (2006) «La traducción y la interpretación de los servicios públicos en

Cataluña y Baleares» a: Valero, C i Raga, F (eds), Retos del siglo XXI en comunicación intercultural:
nuevo mapa lingüístico y cultural de España, Revista Española de Lingüística Aplicada, 111-128.

—Ugarte, Xus (2007); de Baigorri, J.; Alonso, I.; Pascual, M. Materiales para interpreta-
ción consecutiva y simultánea (alemán, francés e inglés) I I a Quaderns 14, 217-218.

— “Els primers passos del pre-intèrpret: mnemotècnia i oratòria”, comunicació pre-
sentada al III Congrés de l’Associació Ibèrica d’Estudis de Traducció i Interpretació, Universitat
Pompeu Fabra, 22-24 març 2007.

— Taula rodona a: II Jornada sobre Comunicación intercultural, traducción e inter-
pretación en los servicios públicos, Universitat d’Alcalá de Henares, 18 de juny 2007. 

—“Formació en traducció i interpretació per a persones estrangeres”, Consell Comarcal
del Bages – Universitat de Vic, Manresa (gener 2007)-

—“I Curs d’iniciació a la interpretació per als serveis públics”, Consell Comarcal de
l’Anoia / Universitat de Vic, Igualada (maig 2007).

—Ugarte, Xus (amb Ruben Giró) (juny-juliol 2007) “III Curs d’iniciació a la interpre-
tació per als serveis públics”, Consell Comarcal d’Osona – UVic, FCHTD de la UVic.
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—Assisteix al curs “Estratègies metodològiques en la docència: metodologies didàcti-
ques en contextos virtuals», 28-29 de juny de 2007.

—Membre del tribunal que habilita per al títol de traductor i intèrpret jurat (francès-
català) de la Generalitat de Catalunya.

—Coordina, amb la profesora Maria Perramon, el VI i VII Màsters d’Interpretació de
Conferències de la UVic.

—Coordinadora principal i editora de les XI Jornades de Traducció a Vic; la traducció
jurídica (19 abril 2007).

—Assisteix, en qualitat de Directora del Departament de Traducció i Interpretació, a
la reunió plenària de la CCDUTI (Conferencia de Centros con Docencia Universitaria en
Traducción e Interpretación), Universitat d’Alacant, 1 i 2 de febrer de 2007.

Manuel Llanas
—Publica el llibre L’edició a Catalunya: el segle XX (1939-1975). Barcelona: Gremi d’Editors

de Catalunya, 2006.
—Autor de les entrades “Barral i Agesta, Carlos”, “Edició”, “Edicions 62”, “Editorial

Planeta”, “Editorial Salvat”, “Editors”, “Enciclopèdia Catalana”, “Fundació Bernat Metge”,
“Instituto Nacional del Libro Español” i “Janés i Olivé, Josep”, dins Catalunya durant el fran-
quisme. Diccionari. Vic: Eumo Editorial, 2006.

—Autor de les entrades “Planeta, Grup”, “Plaza i Janés, Editorial”, “Porter, Llibreria”,
“Price, El”, “Quaderns Crema, Edicions dels”, “Salvat, Editorial”, “Seix Barral, Editorial”,
“Selecta, Editorial”, “Teide, Editorial”, “Verdaguer, Llibreria”, “Viatgers” i “Vicens Vives,
Editorial”, dins l’Enciclopèdia de Barcelona, vol.4. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Ajuntament
de Barcelona, 2006.

—Publica l’article “Els editors de consum”. Dins Barcelona i els llibres. Els llibres de
Barcelona, volum monogràfic núm. 7 de Barcelona. Metròpolis mediterrània, setembre 2006, pàg.
121-125.

—Publica, amb Ramon Pinyol, l’article “La presència de Victor Hugo en la literatura
catalana fins a 1939: contribució al seu estudi”. Dins Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los
textos y textos del viaje. Lleida: Universitat de Lleida; Pagès Editors, 2006, pàg. 19-33. 

—Publica, amb Ramon Pinyol, l’article “Przeklady z j zyka polskiego w Katalonii do
1939 roku. Przeglad” [Les traduccions d’escriptors polonesos a Catalunya fins a 1939. Un in-
ventari]. Dins Studia Iberystyczne (Cracòvia) núm.6 (2007), pàg. 183-195.

—Publica l’article “Ricard Torrents, editor”. Dins Miramarges (revista de la Universitat
de Vic), núm. 30 (abril 2007), pàg. 31-33.

—Publica, amb Pere Quer, l’article “La tercera traducció francesa del Quixot i el prò-
leg del traductor: context, situació i comentari”. Dins Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae pa-
triaeque impendere vitam. Vic: Eumo Editorial, 2007, pàg. 301-316.

—Participant en el XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
(Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 5 al 9 de setembre de 2006). Hi presenta, conjuntament
amb Ramon Pinyol, una comunicació titulada L’activitat de Ferenc Olivér Brachfeld a Catalunya:
algunes notícies.

—Imparteix sis hores de docència sobre història recent de l’edició en el Máster en edi-
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ción organitzat per Editrain, l’IPECC (Instituto de Postgrado de Estudios Culturales y de
Comunicación) i la Universidad de Alcalá (Barcelona, 24 i 25 d’octubre de 2006).

—Participa en la taula rodona sobre De què parlem quan parlem de biografia, dins la VI
Trobada de Creadors (La biografia com a gènere literari), organitzada per la Institució de les
Lletres Catalanes (Biblioteca Central d’Igualada, 1 i 2 de desembre de 2006).

—Participa en el I Simposi sobre literatura comparada catalana i espanyola al segle XX.
Gèneres, lectures i relacions (1898-1951) (Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat
Pompeu Fabra, 15 de desembre de 2006). Hi presenta una comunicació titulada Dues col·leccions
de poesia a banda i banda de l’abisme de 1939.

—Participa en L’ensenyament de la lectura, curs d’actualització en didàctica de la llen-
gua i la literatura organitzat per la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic el febrer de 2007.
Hi imparteix, amb Ramon Pinyol, la sessió titulada El llibre i la lectura: una visió panoràmica (15
de febrer).

—Pronuncia una conferència sobre Gaziel: una biografia intel·lectual, organitzada per
Mall (Associació Guixolenca de Cultura) i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols dins els actes
d’homenatge a Gaziel (Biblioteca-Arxiu de Sant Feliu de Guíxols, 14 d’abril de 2007). 

—Pronuncia una conferència sobre Notes històriques sobre la impremta a Montserrat (1499-
1999), organitzada per l’Ajuntament de Perpinyà i l’ADAG (Associació d’Arts Gràfiques) dins
la 5a Jornada d’Estudi sobre la Impremta (Mediateca municipal de Perpinyà, 20 d’abril de 2007).

—Pronuncia una conferència sobre Algunes constants de l’edició a Catalunya, organitzada
per l’Aula Segimon Serrallonga (Masia de la Torre dels Frares de la Universitat de Vic, 24 de maig
de 2007).

Ricard Giramé 
—És membre de la Comissió d’Arxiu de la Universitat de Vic.
—Assisteix al curs “Els serveis de referència en entorns virtuals” organitzat pel Col·legi

Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya a la Universitat de Vic.
—Intercanvi de professorat Sòcrates/Erasmus amb la Universitat de Bari.
—Presenta el pòster “Estudio de caso de un sistema archivístico integral en intrared”

a les 10ª Jornadas Españolas de Documentación, FESABID 2007.

Jordi Auseller
—Ponència «El text del teatre infantil i juvenil a Catalunya» dins el: I Simposi sobre el

Teatre Infantil i Juvenil (FIT 2006) 29 de setembre de 2006 a Cerdanyola del Vallès.
—Assistència a la trobada internacional d’experts teatrals de teatre infantil i juvenil

Explore Germany! / Augenblick mal! 2007 German Festival of Theatre for Children and Young
People 2nd to 7th May 2007 in Berlin.

Richard Samson
—Edició: /Translating and Interpreting Conference: Accessible Technologies/. Edició en CD.

Vic, 2006. ISBN-13: 978-84-934995-2-5; ISBN-10: 84-934995-2-8 (amb Marcos Cánovas, Josep
M. Frigola i Joan Solà).

—Capítol de llibre: “e-learning of Professional Translation Skills”, a Mike Garant (edi-
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tor): /Current Trends in Translation Teaching and Learning/, The Department of Translation Studies
- University of Helsinki, 2007 (amb Marcos Cánovas).

—Membre del consell de redacció de la /Revista Tradumàtica/ (revisor).
—Director de l’Àrea de les TIC de la UVic (des d’abril de 2007).

Lluïsa Cotoner
—Comunicació dins VIII Jornadas  Nacionales de Historia de las Mujeres. III

Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. «La imagen de la mujer madura y su ingrata
representación en los textos literarios». Universidad de Córdoba (Argentina)

Lloc de presentació: Universidad de Córdoba (Argentina). 25-28 d’octubre 2006. 
—Congreso: VIII Jornadas  Nacionales de Historia de las Mujeres. III Congreso

Iberoamericano de Estudios De Género. [format digital (CD) ISBN-10 950-33-0576-4]
Ponència dins el Primer Congreso Internacional Carlos Barral: «Carlos Barral, de tra-

ductor a traducido». Universitat Autònoma de Barcelona i Ajuntament de Calafell. 28 de febrer
a 3 de març 2007.

—Comunicació dins La traducción del futuro: Mediación lingüística y cultural en el
siglo XXI (III Congreso de AIETI). «Traslado y equivalencia funcional del registro coloquial
en la traducción del Quijote al catalán de J. M. Casasayas». Universitat Pompeu Fabra. 22-24 de
març de 2007.

—Comité organitzador de la Jornada de Dret i Traducció (Universitat de Vic, 19 d’abril
de 2007).

—Coordinadora del Seminari de traductors de l’obra de Carme Riera, en el qual també
participa com a traductora a l’espanyol (Residència d’Investigadors 24 i 25 d’abril de 2007).

—Participa en la trobada de Carme Riera amb els estudiants a l’Ecole Supérieure Roi
Fadh de Traduction (Tànger, Maroc), com a experta i traductora al castellà del relat «Estaría Án-
gela», 23 de gener de 2007.

—Presenta «Voces femeninas en El Quijote» dins l’assignatura d’intercampus de la
Càtedra UNESCO d’Estudis sobre la dona, 15 i 17 de maig de 2007. 

—Presenta el llibre d’Ana Díaz-Plaja, Elvira Roca-Sastre Díaz-Plaja i Leonor Vela (eds.),
Bibliografia del Dr. Guillem Díaz-Plaja, Reial Acadèmia de Bones Lletres, 14 de juny de 2007.

—«La imagen de la mujer madura y su ingrata representación en los textos literarios»,
Lectora. Revista de Dones i Textualitat. n. 13, 2007, pp. 259-266.

—«La presencia de Alexandre Dumas y Victor Hugo en la Biblioteca ‘Arte y Letras’»,
dins Àngels Santa y Francisco Lafarga (eds.). Alexandre Dumas y Victor Hugo. Viaje de los textos y
textos del viaje. Lleida: Universitat de Lleida & Pagès editors, 2006, pp. 247-267. 

—«Poetes», dins Pilar Godayol (ed.). Catalanes del XX. Vic: Eumo Editorial-Universitat
de Vic, 2007, pp. 289-327.

—«Perspectivisme, tècnica i procediments narratius a La meitat de l ’ànima de Carme
Riera», article per a la revista indexada Revista de Catalunya, 220, Nova etapa (setembre 2006),
pp. 41-52.

—«Taller XIII: 20h / Taller catalán-castellano-catalán», Diploma de posgrado en
Traducción Literaria de l’IDEC UPF (febrer / març 2007).

—Direcció de treballs de recerca i tesis:Judith Sánchez Gordaliza (UVic): «Las tra-
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ducciones de Mercè Rodoreda». Olga Sánchez (UVic): «Las autotraducciones de Olga Xirinacs)
—Jurat del «Premio de Traducción Ángel Crespo», IX edició. (i X)
—Membre de AIETI (Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación)
—Membre de la Asociación Internacional de Cervantistas
—Membre de la ACEC
—Corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Lucrecia Keim
—Comunicació internacional: Cultura y civilización de la lengua C Alemán: Diseño

de la asignatura para el EEES. A: Congreso Internacional de Traducción.Universidad de Las
Palmas.18-20 de octubre de 2006

—Dannerer, Monika / Keim, Lucrecia (2007): ”Landeskunde via E-Mail und Internet
– über die Verbindung von Lehren, Coachen und Lernen auf Distanz“. In: German as a Foreign
Language (GFL),1/2007, 76-111 

—Projecte de recerca “L’aprenentatge col·laboratiu en projectes en el marc
d’assignatures semipresencials i amb suport virtual de traducció i llengües estrangeres: un pro-
jecte de recerca-acció” (GRACTLE, UVic) (Coordinadora).

—Projecte de recerca “Diseño y estudio de la incidencia de instrumentos para el des-
arrollo de la competencia estratégica en el aprendizaje de LE en el contexto universitario” (MEC,
HUM 2004-01923/ FILO) (Dedicació parcial).

—Organització conferència del Dr. Andreu Castell (URL) (febrer 2007).
—Organització visita del Dr. Javier Montiel (Universitat de Jena) en el marc d’un in-

tercanvi de professorat Sòcrates (febrer 2007).
Organització Seminari de Recerca “Metacogntive Knowledge and Strategies in

Computer Assisted Environments” conduït per la Dra. Hauck i pel GRACTLE. Maig 2007.

198 Recerca i publicacions



ACTIVITATS DE L’AULA SEGIMON SERRALLONGA   

Amb motiu de l’edició del llibre Sempre voldré voler, de l’editorial Ellago, que recull
una tria molt extensa de l’obra de Segimon Serrallonga, la diada que l’Ajuntament de Torelló
i l’Aula Segimon Serrallonga dediquen cada any al poeta, va consistir en la presentació del lli-
bre a càrrec de Víctor Obiols i els parlaments “El Fons Segimon Serrallonga de la Universitat
de Vic”, a càrrec de Francesc Codina; “Els estudis a l’estranger i el Grup del Seminari”, a càr-
rec de Ricard Torrents, i un recital de poesia de S. Serrallonga, a càrrec de Cita Massip amb
música d’Imma Udina.

L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Dos Rius.

Durant el curs, a la Sala Segimon Serrallonga de la UVic tingueren lloc les següents
conferències amb el títol genèric d’Els vespres de l’Aula:

— 21 de febrer. Història i mite de la Sagrada Família, a càrrec de Ricard Torrents, rec-
tor fundador de la UVic, estudiós de l’obra de Verdaguer i autor de l’assaig Art, poder i reli-
gió. La Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí.

— 29 de març. La literatura per a infants i joves. També els clàssics, de M. Carme Bernal i
Carme Rubio. Professores de Literatura de la Facultat d’Educació, han publicat enguany els
primers volums de la col·lecció Tant de gust... a Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— 19 d’abril. La riquesa florística dels nostres turons, a càrrec de la Dra. Carme Casas.
Professora de l’Escola Politècnica Superior. Membre del Grup de recerca en Medi Ambient
de la UVic. A la seva tesi doctoral estudia la riquesa florística dels turons testimoni de la Pla-
na de Vic.

— 24 de maig. Algunes constants de l’edició a Catalunya, a càrrec del Dr. Manuel Llanas,
professor de les facultats d’Empresa i Comunicació i de Ciències Humanes, Traducció i Do-
cumentació, autor de la Història de l’edició a Catalunya.
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CONFERÈNCIES, ACTIVITATS CONGRESSUALS 
I ALTRES

CONFERÈNCIES I ACTIVITATS CONGRESSUALS A LA UVIC

FACULTAT D’EDUCACIÓ

“Converses pedagògiques: Cultura i Educació”

El 26 d’octubre de 2006 va tenir lloc a la Universitat de Vic la Jornada “Converses pe-
dagògiques: Cultura i Educació”, organitzades pel Departament de Pedagogia, en col·laboració
amb la Fundació Santa Maria. La conferència d’obertura, amb el títol de: “Imitació i pedagogía.
Altrament dit, estilñ de vida i art”, va anar a càrrec de Carles Guerra, artista, crític d’art i co-
missari independent, profesor d’art contemporani de la Universitat Pompeu Fabra. El matí hi
hagué una nova conferència, amb el títol de: “Ciencia i cultura en el segle XX”, a càrrec de Mercè
Izquierdo, de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la tarda, hi va haver tres tallers simul-
tanis: Mirades, recorregut fotogràfic, a càrrec d’Isabel Carrillo (UVic) i el CEIP “La Popa”; Preguntes
científiques, a càrrec de Jordi Martí (UVic); Joc de la comunicació, a càrrec de Monsita Rierola
(UVic). La conferència de cloenda, amb el títol de: “L’Odissea de l’educació”, va anar a càrrec
d’Eulàlia Bosch (Gao lletres).

III Jornades d ’Educació Infantil 

Es van celebrar els dies 10 i 11 de novembre de 2006, i van estar coordinades per les
profesores Teresa Buscart i Montserrat Moix, de la UVic. Es van adreçar als ensenyants d’Escola
Bressol i Parvulari. La conferència inaugural va anar a càrrec del Dr. Joan Ferrés (UPF), que va
parlar sobre “Paranys de l’audiovisual”. Després d’una pausa, hi hagué una nova conferència, a
càrrec d’Anna Mackay, sobre “L’anàlisi de la imatge a educació infantil”. El dissabte al matí es
van realitzar diferents tallers simultanis, uns dedicats a l’Escola Bressol i altres al Parvulari. La
conferència de cloenda la va fer David Altimir, mestre de la Bressola Sant Galdric, de Perpinyà,
que va parlar sobre “Documentar, perquè i per a qui?”.

IV Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a infantil i primària

L’especialitat de Llengua estrangera de la Facultat d’Educació va celebrar els dies 21 i
24 de novembre de 2006 les Quartes Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a infantil i primària. Es
van fer dues conferencies: una a càrrec de Josep Maria Artigal, formador de mestres i editor,
amb el títol It is as users of a new language that we become learners of it, i l’altre a càrrec Ian Gibbs
de la companyia de teatre IPA Productions sobre Making the most of a theatre play.A la segona
part del programa es va dedicar a l’experiència de fer assignatures en anglès, concretament Laura
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Martínez, mestra de música i d’anglès de l’escola El Carme de Manlleu va explicar English and
Vivaldi..El divendres hi va haver una representació de teatre Rudolph (versió per a mestres) a
càrrec d’IPA Productions. L’organització i coordinació de les jornades va anar a càrrec de les
professores Núria Medina i Anna Vallbona. 

Curs d ’actualització en didàctica de la llengua i de la literatura sobre “L’ensenyament de la lectura”

Organitzat pel Departament de Filologia de la Facultat d’Educació i coordinat pels
professors Francesc Codina i Teresa Puntí, ha estat seguit per 39 inscrits, mestres d’Infantil i de
Primària i professors de Secundària. El curs s’ha realitzat els dies 12, 15, 17, 19, 22 i 24 de febrer
de 2007, amb un programa distribuït en tretze intervencions d’una hora, seguides d’un col·loqui
amb els participants, tal com es detalla a continuació: Assumpta Fargas (UVic, Facultat
d’Educació). Què és llegir i com es llegeix; Francesc Codina (UVic, Facultat d’Educació). Lectura i
ensenyament; Ramon Pinyol i Manel Llanas (UVic, FCHTD). El llibre i la lectura; Eusebi
Coromina. (UVic, FCHTD). Què s’ha de llegir i per què; Teresa Puntí (UVic, Facultat d’Educació)..
La tria de lectures; Assumpta Fargas (UVic, Facultat d’Educació). Les habilitats lectores; Francesc
Codina (UVic, Facultat d’Educació). La comprensió del text; M. Teresa Dodas i Dolors Rovira
(CEIP Guillem de Montrodon de Vic). Les possibilitats de la biblioteca escolar; M. Carme Bernal
(UVic, Facultat d’Educació). La formació de l ’hàbit lector; Carme Rubio (UVic, Facultat
d’Educació). Literatura per a infants i joves; Carme Torrents (Fundació Jacint Verdaguer).  El pa-
trimoni i els museus literaris; M. Àngels Verdaguer (UVic, Facultat d’Educació). Els recursos audio-
visuals; Llorenç Soldevila (UVic, FCHTD). Les rutes literàries

Taller “Parlar en públic: Aprendre habilitats comunicatives”

Es va dur a terme els dies 16 i 17 de febrer de 2007, organitzat pel Departament de
Psicologia. Va estar dirigit per Xavier Guix.

II Jornada Interuniversitària d ’Estudiants d ’Educació Especial

Es va celebrar a la UVic el 20 d’abril de 2007, organitzada pels coordinadors i coordi-
nadores de l’especialitat de Mestre Educació Especial de les universitats catalanes.  Hi van par-
ticipar estudiants d’aquesta especialitat de la Universitat de Lleida, de ‘Autònoma de Barcelona,
de la Rovira i Virgili, de la Ramon Llull i de la Universitat de Vic.

IV Jornades d ’Activitat Física: “Lleure, gestió esportiva i responsabilitat social”

Del 24 al 26 d’abril de 2007 s’han dut a terme, per quart any consecutiu, les Jornades
d’Activitat Física, enguan amb el títol de “Lleure, gestió esportiva i responsabilitat social”. En
el marc d’una societat de l’oci que ha derivat cap al consumisme com a estil de vida i la mer-
cantilització d’emocions i sentiments, quan paraules com valors, integració, solidaritat o res-
ponsabilitat social semblen haver perdut tot sentit de tan usades, es planteja més que mai la ne-
cessitat d’una educació humanista de l’oci i de nous paràmetres per a una gestió responsable.

202 Conferències, activitats congressuals i altres



Entre els ponents d’aquestes Jornades destaquen, Josep Amat, Nil Bohigas i Néstor Bohigas.
En el transcurs de les Jornades es va presentar el llibre de l’Editorial Eumo Esport i societat: una
mirada crítica, a càrrec dels seus autors: Susanna Soler, Maria Prat, Albert Juncà i Miquel Àngel
Tirado.

Jornada Art i Infància: “Art i Maternitat”

Va tenir lloc el dia 4 de maig de 2007, organitzades per Montse Benlloch, Maica Bernal,
Maite Pujol i Montsita Rierola, professores de la Universitat de Vic. Van tenir lloc al Museu
Episcopal de Vic i al Casino de Vic. Hi van intervenir com a conferenciants Sílvia Parrat, doc-
tora en psicologia i investigadora dels Archives Jean Piaget de Ginebra, Assumpa Cirera, edu-
cadora del Museu Episcopal de Vic, Anna Palomo, professora de la UVic i Miquel Pérez, pro-
fessor de la UVic. Va cloure la jornada una sessió de poesia al Casino de Vic, a càrrec de Víctor
Sunyol (selecció de textos i comentaris), Víctor Obiols (intervenció musical) i Dolors Rossinyol
(lectura).

IV Jornades Universitàries: “La investigació com a procés de formació”

Es van celebrar a la UVic el dia 9 de maig de 2007, adreçadaes als joves investigadors
de les universitats catalanes. Es celebren cada dos anys. Van estar organitzades per Isabel
Carrillo, Rosa Guitart, Núria Simó i Jesús Soldevila, del Departament de Pedagogia de la UVic,
amb la col·laboració de Miquel Àngel Essomba (UAB), Jordi Feu (UdG) i Annabel Fontanet
(URL). La conferència inaugural va anar a càrrec de la Dra. Ángeles Parrilla, de la Universitat
de Sevilla, que va parlar sobre “Cultura ética e investigación educativa: apuntes para jóvenes in-
vestigadores”.

Sommerkolleg 2007 

Durant el curs 2006-07 s’ha dut a terme la cinquena edició de l’intercanvi catala-
noaustríac Sommerkolleg 2007. L’intercanvi ha estat coorganitzat pel Departament de Filologia
de la Facultat d’Educació i l’Institut für Romanistik de la Universitat de Viena. Deu alumnes aus-
tríacs i deu alumnes de diverses universitats del territori català han conviscut a Vic de l’1 al 14
de juliol de 2007. Les activitats han consistit en classes de llengua alemanya i catalana els ma-
tins i tallers culturals en ambdues llengües a les tardes. Enguany el tema dels tallers ha girat en-
torn de Literatura i cançó. Les conferències han anat a càrrec de Robert Schindel, escriptor aus-
tríac, Teresa Rebull, cantautora, i del  Dr.Georg Kremnitz, professor de la Universitat de Viena.
La professora Marta Corominas, juntament amb Oriol Portell, responseble de l’Aula
d’Auotoaprenentatge de la UVic, han intervingut en les tasques d’organització i de selecció dels
estudiants catalans.

Jornades La llengua que hem d ’ensenyar a aprendre 

Els dies 5 i 6 de setembre es van celebrar a la Universitat de Vic les jornades La llengua
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que hem d ’ensenyar a aprendre. Es van organitzar en el marc de la Comissió Permanent del 3r Simposi
sobre l ’ensenyament del català a no catalanoparlants, constituïda l’any 2004 i integrada per la
Comissió Organitzadora del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants
(Departament de Filologia de la Facultat d’Educació de la UVic, Consorci per a la Normalització
Lingüística, Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència; el
Departament d’Educació i  l’Oficina de Política Lingüística del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya) i per la Comissió Assessora, amb una
vintena de persones significades del món de l’ensenyament de la llengua. Es tracta de la tercera
acció promoguda per aquesta comissió (que durant el curs passat ja va organitzar els seminaris
El perfil de l’ensenyant de llengua i Ensenyar i aprendre llengua en la societat digital). Van ser un punt
de trobada, de reflexió, de debat i de proposta de línies d’actuació a l’entorn de tres dels temes
més significatius de les conclusions del 3r Simposi: 

El model de llengua que cal ensenyar i aprendre en els diferents àmbits educatius per
tal de facilitar l’ús del català en l’entorn social actual.

El perfil de l’ensenyant de llengua, tenint en compte què vol dir ensenyar llengua ara i
aquí, el context cultural i de país, les noves necessitats dels destinataris, els currículums dels di-
ferents àmbits educatius i la formació inicial i permanent que ha de tenir un docent d’acord amb
aquests nous reptes.

L’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el procés d’ensenyament
i aprenentatge de la llengua. 

Al llarg d’aquests dos dies, uns 185 professionals de tots els àmbits educatius (Educació
Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Educació de Persones Adultes i Formació
del Professorat) van treballar aquests temes a partir de tres taules rodones i sessions de treball
en grups: A) Llengua i entorn: societat, mitjans de comunicació i educació: Llengua i societat ( a càr-
rec de Xavier Vila, UB); Llengua i mitjans de comunicació ( a càrrec de Margarida Bassols, UAB);
Llengua i educació (a càrrec de Josep Tió, UVic). B) El perfil de l’ensenyant de llengua: Educació
Infantil i Primària ( a càrrec de Dolors Baro); Educació Secundària ( a càrrec de M. Teresa
Verdaguer); Formació de Persones Adultes (a càrrec d’Eduard Carrillo); Consorci per a la
Normalització Lingüística (a càrrec d’Eulàlia Vilaginés) i Universitat ( a càrrec de Dolors Font).
C) Llengua i context educatiu: model de llengua, professorat i centre: El model de llengua ( a càrrec de
Josep Maria Castellà, UPF); El paper del centre (a càrrec de Carme Rubio, IES Jaume Callís,
Vic); El paper del docent ( a càrrec de Joan Badia, Departament d’Educació i de Jordi Font,
CPNL). Els resultats de tota aquesta tasca es recolliran en un volum d’actes coordinat per Teresa
Puntí (UVic) i Montserrat Gimeno (SPL del Departament de la Vicepresidència), organitza-
dores d’aquestes jornades. La comissió preveu emprendre altres accions com ara un seminari
sobre materials i recursos per a l’ensenyament de la llengua i un cicle de conferències sobre l’ús
social de la llengua. Tot plegat, abans de la gran trobada, el 4t Simposi sobre l’ensenyament del ca-
talà a no catalanoparlants, previst per al 2012.

DIAMÀTIC 2006 – 07

Joan Callarisa, Pau Casañas, Josep Maria Costa, Sònia Esteve, Marta Marimon i Isabel
Sellas han organitzat el Diamàtic 2006-07, tallers d’activitats matemàtiques i de noves tecno-
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logies a les escoles. Des de les assignatures troncals Matemàtiques i la seva didàctica i Noves
Tecnologies aplicades a l’educació, de primer de mestre, comunes a totes les especialitats, s’ha co-
ordinat i portat a terme aquesta activitat. A partir dels materials matemàtics que ells mateixos
han dissenyat i construït i del programa informàtic Clic, els estudiants han preparat activitats
d’aprenentatge que posteriorment han experimentat a les escoles visitades. Aquest any s’ha anat
a dues escoles de Vic: el C.E.I.P. Andersen i el C.E.I.P. Montseny.

Conferències i altres activitats

— Jaume Carbonell: Conferència de Najat El Hachmi desembre 2006. Alumnes de
Sociologia de l’Educació 

— Isabel Carrillo: Conferència: “Del mal amor a la bona educació sexual”. A càrrec de
Rosa Sanchís, professora de l’IES Isabel de Villena. Dijous 23 de novembre 2007. Organitzat
amb el Centre d’Estudis Interdisciplinars de la Dona de la UVIC. Adreçada a tots els estudiants.

— Pau Casañas: Visita a la Fira de la Matemàtica que es va fer al Museu de la Tècnica
de Manresa el dia 16 de març de 2007. Activitat realitzada dins del Marc de l’assignatura
“Didàctica de les matemàtiques” de 3er. Curs d’Educació Primària.

— Pau Casañas: Visita a la professora M. Antònia Canals al GAMAR de la Universitat
de Girona, el dia 21 de maig de 2007. Activitat realitzada dins del Marc de l’assignatura
“Didàctica de les matemàtiques”  de 3er. Curs d’Educació Primària.

— Francesc Codina ha organitzat la visita dels alumnes de segon de Primària, de
l’assignatura de Didàctica de la Llengua i la Literatura II, a la biblioteca del CEIP Guillem de
Montrodon de Vic. La visita ha estat guiada per les mestres del centre M. Teresa Dodas i Dolors
Rovira. Desembre de 2007. 

— Jordi Collet: Conferència de Margarida Massot, professora de la UAB sobre educa-
ció d’adults. Octubre 2006. Adreçada als estudiants d’Educació Social

— Jordi Coma Bau: Assistència a un partit de màxima categoria d’handbol (lliga Asobal)
al palau blaugrana amb els alumnes de 2on curs de CAFE, assignatura: Iniciació a l’handbol.

— Jordi Coma Bau: Assistència  a un entrenament del 1er equip del FC Barcelona en
l’assignatura “Especialització esportiva: Handbol” (estudis de CAFE) i xerrada amb el primer en-
trenador, Xesco Espar.

— Jordi Coma Bau:  Visita d’un àrbitre de primera nacional per tractar el tema del re-
glament en l’assignatura “Inicació i especialització a l’handbol”. 

— Llorenç Comajoan ha organitzat una conferència sobre diversitat lingüística per
part de Pere Comellas, professor de filologia portuguesa de la UB, dins els actes de la Festa de
la Diversitat de la UVic, el 24 d’abril de 2007.

— Eduard Comerma Torras:  Sortida a la Via verda de St. Feliu de Guixols per conèi-
xer diferents recursos turístics i practicar una activiatat en el Medi Natural. En el marc de
l’assignatura d’Activitats en el Medi Natural de 3r de CAFE.

— Eduard Comerma Torras:  Sortida a la neu en el marc de l’assignatura d’Activitats
en el Medi Natural de 3r de CAFE.

— Marta Corominas. Taller amb el mestre i formador de mestres Andreu Cardo sobre
Using Internet Resources in the Primary English Classroom en el marc de l’assignatura “Idioma es-
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tranger i la seva didàctica I” de 2n curs de Llengua Estrangera. 22 i 23 de març de 2007.
— Marta Corominas: Visita a les facultats de la Universitat de Vic amb els alumnes de

P3, P4 i P5 de l’escola Casals Gràcia en el marc de l’activitat Coneixent els oficis.7 de març de 2007.
— Marta Corominas. Coordinació del projecte Storybooks. A Reading Project dut a terme

amb 5 alumnes de 3r curs de Llengua Estrangera dins el marc de l’assignatura “Idioma Estranger
i la seva Didàctica II”. El projecte es va dur a terme a l’escola Sagrats Cors de Sant Hipòlit de
Voltregà durant els mesos d’abril i maig de 2007. 

— Esther Fatsini: Sessió de treball sobre Com preparar i presentar un CV?, adreçada a es-
tudiants de la FCHTD, 4 de maig 2007.

— Marta Marimon ha participat en la realització d’un taller sobre presentacions mul-
timèdia adreçat a tot l’alumnat de primer curs dels estudis de Mestre.

— Gil Pla i Marià Pasarello. Visita a la Cardiff University en motiu de la 1a Gira de rugbi
dels Garrins de la UVic a Gal·les, en el marc de l’assignatura de Fonaments dels esports IV
–Rugbi–. Del 14 al 18 de març de 2007.  

— Professorat de Didàctica, dels estudis de Mestre: Conferència Jaume Cela i Juli
Palou. Fer de mestres, 17 i 18 de maig de 2007.

— Professorat d’organització educativa: Conferència sobe Organització de centres a
càrrec de l’equip directiu del Col·legi “Torre Roja”, octubre 2006. Adreçada als estudiants
d’Organització Escolar.

— Professorat d’organització educativa: Conferència sobre la Inspecció educativa.
Adreçada als estudiants d’Organització Escolar. Novembre 2007.

— Professorat de primer cursa de mestre: Estada a Sau, setmana del 13 al 17 de no-
vembre de 2006. Sortida interdisciplinària organitzada per als grups de 1r de Mestres. Lema
“L’educació com a camí. Fer de mestres”. 

— Professorat de primer cursa de mestre: Taller sobre habilitats comunicatives bàsi-
ques i d’ús del programa power point, adreçat als alumnes del primer curs mestres. 24 de no-
vembre de 2006.

— Professorat de primer cursa de mestre: Jornada interdisciplinària. El coneixement es-
colar. Experiències i models de treball als centres educatius, adreçat als alumnes del primer curs mes-
tres. 10 de maig de 2007.

— Maite Pujol: Conferència sobre Educació Infantil, preparatòria de les Pràctiques
II. Gener 2007, adreçada als alumnes de tercer de l’especialitat d’educació infantil.

— Teresa Puntí. Organització de la xerrada amb Mercè Escardó (directora de la
Biblioteca Infantil i Juvenil “Can Butjosa” de Parets del Vallès) sobre l’animació a la lectura, en
el marc de l’assignatura de 1r curs d’Educació Social “Llengua, societat i educació”. 23 de maig
de 2007.

— Agnès Riera: Taller d’anàlisi estadístic amb SPSS. Novembre de 2006.
— Montsita Rierola: Visita a les Escoles Bressol  Municipals de Barcelona. Activitat

realitzada dins del Marc de l’assignatura de Psicopedagogia de la Primera infància de 3er. Curs. 
— Núria Simó: Conferència de Miguel Arroyo sobre ducació d’adults. Octubre 2006.

Adreçada als estudiants d’Educació Social
— Llorenç Soldevila ha organitzat una ruta literària sobre el mite del Comte Arnau pel

Ripollès, amb alumnes de l’assignatura optativa de Didàctica de la Literatura. Novembre de
2007.
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— Joan Soler i Miquel Pérez: Cicle de cinema. Hoy empieza todo. Adreçat als grups de
1r curs de Mestres. 3 de novembre de 2006.

— Josep Tió. Ha realitzat la conferència Joc i aprenentatge de la llengua per als alum-
nes dels cinc grups de Primer de Mestres, dins l’assignatura Didàctica de la Llengua i la Literatura
I. Maig de 2007.

— Jacint Torrents: “El jardí comestible”. Projecte depenent del Laboratori de Didàctica
ubicat dins del Jardí Miquel Martí i Pol. Realitzat durant el segon quadrimestre del curs 2006-
2007 amb el grup d’estudiants de 3r curs d’Educació Primària. Ës una proposta per a un hort es-
colar, complementat amb visites a: Serrarica (La Guixa) agricultura ecològica. CEIP La
Muntanya. El Figaró, l’hort escolar, i la conferència “L’hort ecològic familiar i escolar” a càrrec
de Gaspar Caballero de Segovia.

— Anna Vallbona: Ha portat a terme el projecte Teaching English to very Young Learners
conjuntament amb el CEIP Guillem de Montrodon de Vic. Aquest projecte s´ha realitzat dins
del marc de l’assignatura Llengua anglesa per alumnes d’Educació Infantil, durant els mesos de
març, abril i maig.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

— Els fisioterapeutes Miquel A. Cos, Enric Sirvent i Jordi Vilaró van impartir una con-
ferència magistral cadascun durant el curs.

— El 15 de maig va tenir lloc la Diada de Fisioteràpia: I després de la UVic què? Amb
la participació de tres antics estudiants: Eduard Mias, Crisandra Chirverches i Ignasi Martí, i
amb la presència de més de 250 estudiants. Organitzada per Carme Garolera, Xavier Valeri i
Marc Vidal.

— Xavier Jaile Benítez, Marc Vidal Falguera, Daniel Jiménez Hernández, Jordi Romero
Vicente, Ricard Castro Prat i Carles Parés Martínez van dur a terme el programa pilot de la
Clínica de Fisioteràpia. Atenció a la comunitat universitària. 167 intervencions. 

— Maria Carme Raurell Costa va supervisar el projecte “En Plenes Facultats”, al qual
es va adherir la Universitat de Vic i que promou la Fundació Salut i Comunitat i la Direcció
General de Drogodependències i Sida del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, en el qual participen altres universitats catalanes i de la resta de l’Estat espanyol.

— Maria Carme Raurell Costa va ser responsable de la campanya de vacunació anti-
hepatitis B i antitetànica, adreçada als estudiants de primer d’Infermeria.

— El 14 d’abril va tenir lloc la 1a Matinal de Fisioteràpia “Activitat física i salut per a la
gent gran”, impartida per Marta Solà i Serrabou i Rosa Rosanas i Molet, fisioterapeutes. El dia
5 de maig va tenir lloc la 2a Matinal de Fisioteràpia “Actualitzacions en electroteràpia”, impar-
tida per Jordi Romero i Vicente, fisioterapeuta, i organitzades per Montserrat Rizo Marcos i
Ricard Castro Prat.

— L’1 de juny de 2007 va tenir lloc la III Matinal de Teràpia Ocupacional “La Teràpia
Ocupacional davant la reforma universitària i les necessitats socials emergents”, amb la confe-
rència “La teràpia ocupacional en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior», impartida
pel Dr. Sergi Santos del Riego, i amb la taula rodona “Resposta a necessitats socials emergents”,
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a càrrec de Pedro Cabanes Altadill i Raquel Morales Garcia, terapeutes ocupacionals. Orga nit -
zada per Judit Rusiñol Rodríguez i Tamara Gastelaars.

— L’11 de maig va tenir lloc la Diada Internacional d’Infermeria. Assumpta Montellà,
historiadora i autora del llibre La maternitat d ’Elna va impartir la conferència “La maternitat
d’Elna: la memòria històrica com a eina pedagògica per construir el present”.

— A la taula rodona sobre Infermeria, organitzada per Cinta Sadurní Bassols i
Montserrat Lorenzo Ávila, hi van participar Rosa Maria Muntal i Ester Vives, infermeres de
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu; M. Carme Raurell i Pilar Soler, professores de l’EUCS; i
Magda Molas, infermera del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic.

— Montserrat Vall Mayans va participar com a docent en el Màster d’Interpretació de
Conferències de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Interpretació, i en l’assignatura
«Dona, salut i desenvolupament a partir d’experiències de cooperació».

— Va organitzar quatre sessions sobre experiències sanitàries d’Infermeria: «Expe -
riència docent d’estudiants d’infermeria i la biblioteca hospitalària» i «L’atenció al viatger des
de l’APS», a càrrec de Sebastià Martí; «La Infermeria d’APS des d’una EBA», a càrrec d’En carna
Zapata; i «L’experiència de la funció docent a les pràctiques de Nicaragua», a càrrec de les estu-
diants de 3r.

— Va presentar el curs «Estratègies metodològiques en la docència: ensenyament re-
flexiu i metodologies participatives», de José Luís Medina, i la conferència «L’obra, l’autor i el
vincle social», de Nilda Estrella.

— M. Carme Vilà Ormazabal va fer un curs de formació de formadors sobre “Capa -
citació docent als Tutors de Pràctiques“, impartit a professionals d’infermeria del CAP Nord
de Vic, el mes de juny.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Conferències organitzades

— El 27 de setembre de 2006 va tenir lloc a l’Aula Magna la benvinguda dels estudiants
de primer curs de la FEC. 

— El 10 d’octubre de 2006 va tenir lloc a l’Aula Magna la conferència “Gratuïtat i in-
ternet: el canvi de model de referència en la premsa”, a càrrec de Núria Padrós, dins del marc
dels actes d’inauguració del curs acadèmic organitzat per la Facultat d’Empresa i Comunicació.

— El 10 d’octubre de 2006, va tenir lloc a l’Aula Magna la inauguració del curs acadè-
mic amb la conferència “Xina-Índia: el nou eix de l’economia mundial?», a càrrec del Dr. Joan
Tugores, catedràtic de la Universitat de Barcelona.

— El 28 de novembre de 2006 va tenir lloc la Masterclass: Maquillatge de la pel·lícula
“El Laberinto del Fauno”, per DDT Efectes especials” (Aleix Torrecillas i Jordi Morera).
Organitzat per Cineclub Vic.

— El 10 de gener de 2007 va tenir lloc la taula rodona “Com comunicar Europa. La co-
municació dins la Unió Europea des de la perspectiva institucional, regional i professional”, per
Carme Colomina, Cristina Colom i Rodolfo Pérez.
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— El 26 de febrer de 2007 va tenir lloc la conferència “Conjectures sobre el paper.
L’espai de la premsa argentina actual en el sistema de mitjans”, per la Dra. Sandra Valdettaro
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina).

— El 16 de març del 2007 va tenir lloc la conferència “El periodisme compromès: Dret
Humans”, per Ana Maria Mariani.

Representació FEC

— Corral J.A., va representar la UVic en el Tribunal Qualificador del procés de selec-
ció per cobrir temporalment el lloc de treball vacant de director/a de l’Oficina de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu. 

Fòrums, jornades, trobades, exposicions

— Del 6 al 12 de novembre de 2006 va tenir lloc la 3a Edició de l’E-Week, Setmana
Digital a la UVic.

— Els dies 12 i 13 de febrer de 2007 va tenir lloc el Pig Vic, I Festival Publicitari Gas -
tro nòmic, organitzat pels professor Irene Colom i Miquel Pujadas, del departament de
Comunicació Corporativa. 

— El 14 de febrer de 2007 va tenir lloc la IV Jornada Matinal de Recerca, amb les pre-
sentacions dels professors H. Navarro, H. Pardo, C. de Uribe, L. Soldevila, N. Arimany, S. Khan,
M. Rodríguez, C. Campalans, i J.C. Martori.

Coordinació i cursos impartits

— Calle, Gonçal, coordinador del Projecte Àsia de la FEC. Visita diverses universitats
xineses.

— Planifica els màsters de títol propi de la FEC “Negocis Internacionals” i “Empresa
i negocis”, per a alumnes estrangers.

— Organitza i coordina el curs d’estiu “Comunicación, cultura y negocios” per a alum-
nes de la BUU de Beijing.

— Imparteix el taller “Español Práctico” en el marc del curs d’Estiu “Comunicación,
cultura y negocios”, per a alumnes de la BUU de Beijing.

— Corral, J.A. Coordinació i participació en la impartició de la 4ª edició del Taller de
Negociació a la XII Universitat d’Estiu de Vic. Juliol de 2007.

— Del maig de 2006 a juny de 2007. Participació de la Universitat de Vic en el sistema
Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED) de la ciutat de Vic.
Coordinació de l’avaluació de l’Oficina de Mobilitat de la Universitat de Vic i l’Àrea de Relacions
Internacionals de la FEC i relació amb l’ens gestor (Oficina d’Informació Turística de Vic) i tèc-
nics de l’empresa TeaCegos Consultur. 

— Organitza una conferència sobre la figura del bandoler Perot Rocaguinarda a càr-
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rec del folklorista Xavier Roviró dintre de l’assignatura Organització i Gestió d’Empreses de
Turisme. Assessora els estudiants en l’elaboració d’un projecte discent sobre la creació d’un pro-
ducte turístic al Lluçanès, dirigit a escolars i basat en la natura i en la vida d’en Perot
Rocaguinarda. Assessora Mercè Sucarrat, tècnica de Turisme i Cultura del Consorci del
Lluçanès, i Salvador Vilà, president de l’Associació Ç trencada, en aquest projecte. 

— Coordina l’estudi «Estimació de l’impacte econòmic sobre Vic dels Mercats del Ram,
de Música Viva i Medieval de 2006». Conveni de transferència de coneixement entre la UVic i
Impevic. Autors: Sara Puigví, J.A Corral, Ignasi Coll, Lluís Ferrer.

— Gallart, Josep, imparteix el curs Tècniques d’Estudi Universitàries per a estudiants
de la FEC. Del 24 al 27 d’octubre de 2006. 8 hores lectives.

— Giramé, Ricard. Organitza, per als estudiants de Periodisme, una visita a les ins-
tal·lacions de l’Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de la
Jornada d’Intercanvi UAB-UVic.

— Organitza la conferència “Seguiments de premsa digital: notícies, blogs i notes de
premsa”, a càrrec de Quim Pagans, cofundador de l’empresa iMente, en el marc de l’assignatura
“Documentació Informativa” de Periodisme i Comunicació Audiovisual, de la Facultat
d’Empresa i Comunicació.

— Jaén, Ferran G. Coordina el mòdul “Direcció Estratègica de l’Empresa”, dins el màs-
ter en Direcció d’Empreses i Estratègies de Comunicació”, n’imparteix una part i invita Jan
Zahera com a conferenciant. 

— Coordina i presenta la conferència del Dr. Miguel Candel, director del Departament
d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la cultura de la Universitat de Barcelona:
“Identitat personal i col·lectiva”, el 2 de marc de 2007. Fòrum de Debats. Museu de l’Art de la
Pell. Vic.

— Coordina i presenta la conferència “La República Popular Xina: el gegant del segle
XXI?, a càrrec del Coronel de Estado Mayor Alfonso García de Paadín y Ahumada, Presidente
de la Asociación de Fomento de la Colaboración Económica y Tecnologica entre España y China.
Fòrum de Debats, Museu de l’Art de la Pell (Vic), 4 de maig de 2007.

—  Nicholls, Daniel. Coordina curs intensiu Erasmus Lobbying in the European Union,
juntament amb la Universitat de Bielefeld (Alemanya), Rotterdam Business School (Holanda)
Tampere Polytechnic (Finlàndia) i la Universitat de Valenciennes (França).

— Coordina la primera edició del curs de la FEC “Internacional Affaires”.
— Masnou, Joan. Imparteix la sessió “Concepts of culture along history” dins

l’assignatura International Business Culture. 20 de febrer de 2007.
— Imparteix la sessió “Catalonia” dins l’assignatura International Business Culture. 6

de març de 2007. 
— Pinyana, Àngels. Coordina el curs de la FEC “International business Culture”.
— Imparteix la sessió “Non-verbal Language across cultures” dins l’assignatura

International Business Culture. 27 de febrer de 2007.
— Imparteix el taller “Working in multicultural settings” dins l’assignatura

International business Culture. 22 de maig de 2007.
— Imparteix la sessió “Comunicación no verbal” en el curs d’Estiu “Comunicación,

cultura y negocios” per a estudiants de la BUU de Beijing.
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Ponents convidats i formació continuada

— Ana Maria Marianni, periodista Argentina: “El periodisme compromès: Drets
Humans”. Coordina: Montse Casas.

— Toni Montenegro. Jefe de Proyectos, eMagister LABS. Taller de Weblogs. Coordina:
Ruth Contreras.

— Enric Gomà, guionista («Caçadors de bolets», «Temps de silenci» «Via Augusta», «EL
cor de la ciutat» «Laberint d’ombres, etc.). Coordinadora: Rosa Pons.

— Marisol Soto, directora del programa Gran Angular de TVE del 1997 al 2004 i au-
tora de reportatges i documentals. Coordinadora: Rosa Pons.

— Mimmo Pizzigallo, director de fotografia de cinema, publicitat i televisió a Italia i
Espanya. Coordinadora: Rosa Pons.

— Enric Folch, director de cinema i televisió i professor de l’ESCAC. Dos mujeres (1998).
Cabell d ’Àngel (2001). Tempus fugit (2003). Abuela de verano (2005). Presuntos implicados (2007).
Coordinadora: Rosa Pons.

— Maig-juny 07- Curs d’extensió universitària en Noves iniciatives en comunicació del pat-
rimoni i museus, Aula L3-Formació Continuada de la Facultat d’Empresa i Comunicació i Museu
Episcopal de Vic. Coordinadora: Santos Mateos.

2-3.07.07 – Participació a les Jornades Educlip. Grup interuniversitari de les UVic, UB,
UAB, UPB, UPF, URL, UOC, UdG, URV, UdL i del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya. Coordinadora: Montse Casas.

23-25.05.07 – Participació al Festival Publicitari iberoamericà «El Sol». Donostia. Delia
Orella-Alumne finalista a la categoria Jóvenes Creativos. Assistència dels professors Nacho Gil,
Joana Díaz i 25 alumnes.

20.05.07 - Intercanvi d’estudiants de Periodisme de la UAB i la UVic. Planificació d’una
sessió de treball conjunta a partir de la conferència “El rodatge en situacions extremes” impar-
tida per Ferran Latorre, càmera de TVE i alpinista. Coordinadora: Montse Casas 

12-13.02.07 - I Festival Publicitari Gastronòmic a la Universitat de Vic, en el marc del
FòrumVic (el fòrum gastronòmic de Vic). Festival obert a estudiants de publicitat i d’escoles de
disseny. Presència i col·laboració de professionals creatius de les principals agències de publici-
tat (Bassat Ogilvy & Mather, McCann Erickson, Delvico Bates, etc.). Coordinadors: Miquel
Pujades, Irene Colom.

Participació en concursos publicitaris i de creativitat: Festival El Sol-San Sebastian;
concursos de cartells per a les festes majors de Sants, Poble Sec i Hostafrancs (Barcelona); con-
curs de cartells de la Setmana de la Ciència 2008 (tema: canvi climàtic); 7a edició del Premi a la
Promoció de la Salut (UVic/Diputació de Barcelona); Accions on-line (viral i bluetooth) per a
l’agència de publicitat i MK directe Aplica (Barcelona). Coordinador: Nacho Gil

12. 02. 07 - Taula Rodona: Brandfood (La construcció de marques en el sector gastro-
nòmic), Forum Vic (Sala Dialegs). Participants: Xavier Olive (director general de Xavier Olivé
Associats), Salvador Aumedes (director general de Bassat Ogilvy),  Vicenç Miret (cap de patro-
cinis i mitjans de comunicació del grup Damm), Montse Llamas (UVic), Carlos Scolari (UVic)
e Irene Garcia (coordinadora de la taula, UVic).
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Transferència de coneixement

24.11.06 - Projecte de transferència de coneixement “Identificació de bones pràctiques
de responsabilitat social al sector turístic i comercial de Tossa de Mar”. Conveni amb el Consell
Comarcal de La Selva. Professors participants: Zahaira Gonzalez, Clara de Uribe, Joana Díaz.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Conferències

— Primer cicle de conferències de Biologia de Sistemes: de les xarxes de gens als ecosistemes (març-
maig de 2007). Organitzat pel Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica i el
Departament de Biologia de Sistemes amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i la
Societat Catalana de Biologia.

— Arquitectura genètica dels trets complexos (28/03/07). Ponent: Miquel Pérez, investiga-
dor ICREA de la UAB.

— El projecte ENCODE (11/04/07). Ponent: Sr. Roderic Guigó, Institut Municipal
d’Investigació Mèdica  de la UPF.

— Synthetic gene networks: re-writing the cell (18/04/07). Ponent: Sr. Mark Isalan, Centre
de Regulació Genòmica del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

— Cultius cel·lulars i Enginyeria metabòlica (25/04/07). Ponent: Sr. Francesc Gòdia,
Departament d’Enginyeria Química de la UAB.

— Ecosistemes i xarxes biològiques (02/05/07). Ponent: Sr. Joan Saldanya, Departament
d’Informàtica i Matemàtica Aplicada de la UdG.

— Control de la diferenciació cel·lular en bacteris. (09/05/07). Ponent: Sr. Jordi Garcia,
Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC.

— Bioinformàtica: creant la biologia del segle XXI. (7 de març de 2007). Organitzat pel
Departament de Biologia de Sistemes. Ponent: Sr. F. Xavier de la Cruz, professor investigador
ICREA a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.

— Conferències del Grup de Processament de Senyal. Sistemes de reconeixement biomètric de per-
sones: Fins quin punt són segurs? (19 d’abril de 2007). Organitzades pel Grup de Recerca en Pro -
cessament de Senyal i el Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació. Ponent: Dr.
Marcos Faúndez, professor titular de l’Escola Politècnica de Mataró.

— Conferències del Grup de Processament de Senyal. Mecanismes de mort neuronal en la ma-
laltia de Parkinson (11 de maig de 2007). Organitzades pel Grup de Recerca en Processament de
Senyal i el Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació. Ponent: Dr. Miquel Vila i
Bover, professor d’investigació ICREA i professor associat de la Universitat de Columbia (Nova
York, EUA).

— Energia solar fotovoltaica. (14 de maig de 2007). Organitzada pel Departament de
Tecnologies Digitals i de la Informació i l’Àrea de Relacions Internacionals. Ponent: Dr. Rudolf
Lindner, Professor Doctor de la Georg-Simon-Ohm-Fachhoschule (Nuremberg, Alemanya).
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— Curs d ’Estratègies metodològiques en la docència: Experiències en assignatures cientificotèc-
niques. Organitzat per la Comissió d’Innovació Docent i l’EPS.

— El Pla pilot d ’adaptació a l’EEES a l’EPSC. L’experiència de l’aplicació del mètode Jigsaw a
l’assignatura de Fonaments Matemàtics II (Sessió 1, 7 de febrer de 2007). Ponent: Margarida Espona
i Donés. Secretària acadèmica de l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC).
Professora del Departament de Matemàtica Aplicada IV (EPSC-UPC).

— Les assignatures de sistemes digitals de l’EPSC-UPC basades en l’aprenentatge cooperatiu i
adaptades a l ’EEES (Sessió 2, 15 de febrer de 2007). Ponent: Francesc Josep Sànchez i Robert.
Professor titular de l’assignatura Electrònica Digital del Departament d’Electrònica Digital de
l’Escola Politècnica Superior de Castelldefels-UPC.

— Sessió científica de la ICHN: Capacitat d ’autodepuració de rius mediterranis que reben nu-
trients procedents de l’activitat humana, (15 de març de 2007) a càrrec de la Dra. Gora Merseburger,
del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona. Dins del cicle de sessions científi-
ques 2006-2007 de la Institució Catalana d’Història Natural sobre L’estat ecològic dels sistemes
aquàtics continentals. Coordinada pel Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències
Ambientals i el Grup de Naturalistes d’Osona –ICHN

— Setmana de la Ciència 2006. Resultats del “Libro Rojo de las Aves de España” (14 de no-
vembre de 2006), a càrrec de la Dra. Cristina Sánchez, delegada de SEO/Birdlife a Catalunya.
Organitzada pel Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

— Setmana de la Ciència 2006. Aspectes nutricionals dels bolets (14 de novembre de 2006),
a càrrec del Dr. Enric Gràcia, del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona
i assessor tècnic del programa de TV· “Caçadors de bolets”. Organitzada pel Departament
d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

Jornades, Taules rodones, Seminaris

— Seguretat i condicions de treball al Laboratori. Curs sobre prevenció de riscs laborals.
(2, 3 i 4 d’octubre de 2006). Ponents: Sr. Enric Gadea, Sra. Maria Gràcia Rossell i Dr. Xavier
Guardino del Centre Nacional de Condicions del Treball - Institut  Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball. Organitzat pels Departaments d’Indústries Agroalimentàries i Ciències
Ambientals i de Biologia de Sistemes. Coordinat per la Comissió de Seguretat al Laboratori:
Consol Blanch, Mireia Olivella i Conxi Oliveras.

— Jornades de reflexió i de debat. És la cultura del No l’origen del conflicte ambiental i territo-
rial que es viu avui a Catalunya? (21 i 22 de novembre de 2006). Organitzades pel Departament
d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals. Coordinadors: Carme Casas i Antoni
Ferran.

Ponències:
21 de novembre de 2006:
— És la cultura del no l’origen del conflicte ambiental i territorial que es viu avui a Catalunya?

Ponent: Sr. Oriol Nel·lo, secretari general de Planificació Territorial (DPTOP).
— El conflicte territorial i ambiental: reptes i alternatives. Ponent: Sr. Marc Parés, Institut

de Govern i Polítiques Públiques (UAB).
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— Els promotors són els que fan la planificació del territori a casa nostra? Ponent: Sr. Jaume
Terradas, catedràtic d’Ecologia de la UAB i membre del CREAF.

— Podem parlar d ’una nova cultura del territori? Ponent: Sra. Margarida Castanyer, pre-
sidenta de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori.

Estudi de casos:
— La línia de les Gavarres i al MAT: Dos elements d ’una mateixa realitat? Ponents: Sr. Josep

Isern, director de l’Institut Català d’Energia, i Sr. Xavier Llorente, Plataforma Salvem l’Empordà.
— Les infraestructures de transport: Bracons, 4rt cinturó, TGV, expressió dún mateix model de

mobilitat? Ponents: Sr. Pau Nobell, president de l’Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes, i
Sr. Toni Altaió, Campanya contra el 4rt Cinturó.

— Té sentit escampar arreu del territori parcs eòlics i parcs solars? Ponents: Sr. Jaume
Margarit, cap d’Àrea d’Energies Renovables de l’Institut Català d’Energia, i Sra. Roser Vernet,
Plataforma del Priorat.

— Els abocadors de residus: una necessitat permanent? Ponents: Sr. Jordi Renom, director
de la Divisió de Gestió de Residus de l’Agència de Residus de Catalunya (DMAH), i Sr. Josep
M. Sala, alcalde de Cardona.

— L’ampliació de Baqueira-Beret: Un model de turisme obsolet? Ponents: Sra. Montserrat
Morell, alcaldessa de l’Alt Àneu, i Sr. Joan Vàzquez, secretari general d’IPCENA. 

— El model de producció intensiu i fortament contaminat del porcí a Osona, és el model a seguir?
Ponents: Sr. Isidre Castanyè, president d’Assaporc, i Sr. Toni Ballús, Grup de Defensa del Ter.

22 de novembre de 2006:
— És una quimera la participació ciutadana en les decisions del Govern de la Generalitat?

Ponent: Sr. Joaquim Brugué, director general de Participació Ciutadana, Departament de
Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

— Què hem de tenir en compte e l ’hora de dissenyar la participació? Ponent: Sr. Pau Bellot,
cap de la Secció d’Assistència al Territori. Organisme Autònom Flor de Maig, Diputació de
Barcelona.

— Presentació d ’algunes experiències de polítiques que ajuden a fomentar la participació ciuta-
dana en l’entorn municipal. Ponents: Sra. Isabel Salamaña, tinent alcalde de Mobilitat, Coordinació
Territorial i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Sr. Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona,
Sr. Jordi Camprubí, alcalde de Manresa, i Sr. Pere Prat, alcalde de Manlleu.

— Taula rodona: La participació, de què serveix? Ponents: Sra. Carme Vidal, representant
de CiU, Sra. Dolá Garcia, representant del PSC, Sr. Pere Vigo, representant d’ERC, Sr. Sergi de
Maya, representant d’ICV, representant del PP.

— Xerrades amb els Col·legis professionals. Col·legi Oficial d ’Enginyers Tècnics de Teleco mu nic -
ació de Catalunya (COETTC). (27 de novembre de 2006). Organitzat pel Departament de Tecno -
logies Digitals i de la Informació.

— Setmana Digital a Vic. E-week. Bluetooth i NFC: nous paradigmes dins la telefonia mòbil
per crear nous canals de comunicació i nous sistemes de transacció. (9 de novembre de 2006). Ponent:
Sr. David Masó, director general de Futurlink. Organitzat pel Departament de Tecnologies
Digitals i de la Informació.

— Setmana Digital a Vic. E-week. El centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), 15
anys al servei de la Universitat i la recerca. (10 de novembre de 2006). Ponent: Sra. Maria Isabel
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Gandia, tècnica de comunicacions al centre CESCA. Organitzat pel Departament de Tec no -
logies Digitals i de la Informació.

— Vols ser Bioemprenedor? (18 de desembre de 2006). Sessió organitzada pel De par -
tament de Biologia de Sistemes i la Societat Catalana de Biologia amb la qual es pretén analit-
zar els mecanismes per incentivar l’esperit emprenedor a la universitat i estimular els estudiants
a explorar noves vies de desenvolupament professional. Ponents: Carme Verdaguer, directora
del Centre d’Innovació, Fundació Bosch i Gimpera, UB; Lluís Ruiz, director general d’Advancell,
vicepresident de la SCB i sotsdirectora general Parc Científoc de Barcelona.

— Estratègies Metodològiques en la docència. Experiències en assignatures científicotècniques (7
i 15 de febrer de 2007). Sessions organitzades per la Comissió d’Innovació Docent adreçades a
personal docent de la UVic. Ponents: Margarida Espona, Departament de Matemàtica Aplicada
IV de l’EPSC, i Francesc Josep Sànchez, Departament d’Electrònica Digital de l’EPSC.

— Pràctiques d ’estiu: una experiència personal i formativa (25 d’abril de 2007). Presentació
de treballs de recerca d’estudiants de Biotecnologia realitzats durant l’estiu 2006.

— STENCO: Jornada de Gestió i control de l’aigua en la indústria. Legislació, actuacions i
solucions (març de 2007). Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

Altres:

— Curs de Forner/a (setembre-abril). Organitzat pel Gremi de Flequers i el Departament
d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

— Curs on-line d ’extensió universitaria de Transformació de Matèries Primeres Biològiques (de
l’1 de febrer al 5 de maig de 2007). Coordinat per Montse Escutia  de l’Asociación Vida Sana i
Lídia Raventós del Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

— Curs Introducció a Visual C# . NET (del 20 de febrer al 22 de març). Organitzat per
Spain.NET amb la col·laboració del Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació de
la UVic, de  Softvic i Kaissoftware, INETA i MSDN.

— Taller: comunicacions mòbils (9 de novembre de 2007). Ponent: Sr. Albert Baucells,
professor del Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació.

— Taller: Automatització Industrial (28 d’abril de 2007). Ponent: Sr. Juli Ordeix i Moisès
Serra, professors del Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació.

— Curs d ’introducció sobre xarxes telemàtiques a l ’empresa JCM Tech (octubre de 2007).
Ponent: Sr. Jordi Sala tècnic de l’Àrea TIC de la UVic. Organitzat pel Departament de
Tecnologies Digitals i de la Informació.

— 2a Exposició-degustació de pans elaborats a Osona (14-4-07). Organitzat pel
Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals  i l’Associació de Flequers
d’Osona.
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PARTICIPACIÓ DE LA UVIC EN CURSOS I ACTIVITATS  CONGRESSUALS 

FACULTAT D’EDUCACIÓ

— Ernest Baiget: Comunicació “Propuesta de test específico incremental para evaluar
la resistencia en tenistas” dins el “IV World Congress of Science and Racket Sports”. COE,
Madrid 2006. 

Ponència “Noves metodologies de l’entrenament i l’avaluació de la condició física en
tennistes professionals” Jornada Tècnica – Esportiva de la Federació Catalana de Tennis,
Delegació Territorial de Tarragona: Tarragona, 31de març de 2007.

Ponència ”Presentació del nou Centre de Salut especialitzat en la millora de la condi-
ció física i en el tractament de determinades patologies clíniques mitjançant la utilització de vi-
bracions mecàniques”. Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, Tarragona 28 de setembre de
2006.

Assessorament al Institut d’Educació Secundaria Narcís Oller de Valls sobre “avalua-
ció de la condició física”, maig 2007.

— Núria Batalla: Conferència sobre el Disseny de programacions múltiples i persona-
lització. III Jornades d’escola rural a Castelló. Novembre del 2006.

Taller sobre la programació multinivell en el marc de les III Jornades d’Escola Rural:
els C.R.A. com a estratègia organitzativa organitzades per la Universitat Jaume I de Castelló.3-
6 de novembre del 2006.

Assessorament al professorat en l’elaboració de materials adaptats, a l’IES Montsoriu
d’Arbúcies (10 hores). Novembre-2006- Maig 2007.

Assessorament al professorat sobre la programació multinivel,l al Centre d’Estudis de
Mollet (15 hores). Juliol 2007.

— Montse Benlloch: Ponéncia: Ethical issues and procedures in presence research.
International conference on Presenccia. Zurich. Febrer 2006.

Seminari de formació d’Educadores de Llars d’Infants a Osona. Organitzat pel SE
d’Osona i la UVic.

Formació d’educadores d’escola bressol de Barcelona. Organitzat pel ICE de la U. de
Barcelona.

— M. Carme Bernal. Assistència a II Jornades d ’Intercanvi Cultural. Menorca, 27-29
d’octubre de 2006. Organitzades per la Societat Verdaguer. 

Realització del taller: Els cignes salvatges. L’experiència narrativa. Dins el marc de Converses
Pedagògiques,, octubre de 2006.

Conferència: Algunes qüestions sobre literatura infantil i juvenil. A propòsit de la col·lecció
«Tant de gust…» (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006), conjuntament amb Carme
Rubio. Dins «Els dijous de l’Aula Segimon Serrallonga», març de 2007. 

L’expressió oral a l’Eduació Infantil. Taller de sis hores emmarcat dins el Pla de Formació
de Zona 2006-2007. Organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics d’Osona. Febrer-març de
2007.
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— Rosa Boixaderas. Aprenentatge de la lectoescriptura. Assessorament al llarg del curs (20
h) al CEIP Mossèn Cinto de Folgueroles, emmarcat en el Pla de Formació de Zona gestionat pel
CRP d’Osona.

— Gemma Boluda i Núria Simó. “Habilidades motrices acuáticas: un proceso de apren-
dizaje ontogenético” (Artículo virtual). II Congreso Virtual – presencial de investigación en la
actividad física y el deporte.

— Gemma Boluda Viñuales. Impartició del curs de 15 hores “Activitats aquàtiques per
a nadons: una proposta alternativa del treball aquàtic en edats de 0 a 3 anys”, en els cursos d’estiu
de l’INEF de Barcelona. 

— Joan Callarisa. VI Seminari d’Arqueologia i Ensenyament. Aprendre en el ciberes-
pai. Nous mitjans per a la interpretació i la didàctica del patrimoni. Barcelona, 26 al 28 d’octubre
de 2006.

IV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials.  “La re-
cerca sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la memòria històrica”. Bellaterra, del 8 al 10 de
febrer de 2007.

— Jaume Carbonell i Isabel Carrillo: «Formación y cooperación: una experiencia de
prácticas de educación en centroamérica». X Congreso Nacional de Educación Comparada. Donostia,
6-8 de septiembre de 2006.

— Isabel Carrillo: «Activitat física en el lleure de Guatemala. Experiències de coope-
ració de la UVic». IV Jornades d ’activitat física: lleure, gestió esportiva i responsabilitat social.Vic, 26
d’abril de 2007.

«Pràctiques de cooperació en els plans de formació inicial. La reflexió ètica i l’educació
en valors com a vivència». 1es Jornades d ’Intercanvi d ’Experiències d ’Aprenentatge Servei. Barcelona,
3-4 de novembre de 2006.

«Taller sobre pedagogías sociocríticas». Taller para facilitadoras del Diplomado Regional
sobre Género y Desarrollo». El Salvador, 10-14 de junio de 2006.

«Cooperació i desenvolupament. L’experiència de pràctiques d’educació social a
Guatemala». 1res Jornades de professorat universitari d ’Educació Social. Recerca, innovació docent i in-
tegració a l’espai europeu.Barcelona, 27-28 de juny de 2006.

Assistència a les Jornades Art i Infància. Vic, 4 de maig de 2007.
Taller sobre “Mirades. Recorregut fotogràfic». Converses Pedagògiques. Cultura i

Educació. Vic, 26 d’octubre de 2006. 
— Isabel Carrillo, Eulàlia Collelldemont i altres: «Los museos virtuales universitariols

de pedagogía: la conceptualización de la infancia y el derecho a la educación». X Congreso Nacional
de Educación Comparada. Donostia, 6-8 de septiembre de 2006. 

«Els museus pedagògics, un espai per fomentar la innovació educativa». I Congrés
Educació avui: la pràctica innovadora. Tarragona, 28-30 de juny de 2006.

— Isabel Carrillo, José Ramon Lago, Pere Pujolàs, Robert Ruiz, Núria Simó i Antoni
Tort han impartit docència al Programa de Doctorat sobre «Educació Inclusiva i atenció sò-
cioeducativa al llarg del cicle vital (2a. edició).

— Josep Casanovas: Participació en la Jornada de treball sobre el pràcticum dels nous
títols d’educació, organitzat per totes les Facultats d’Educació catalanes a la Facultat d’Educació
i Psicologia de la Universitat de Girona, 9 de març de 2007.
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Participació en les IV Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències
Socials, realitzades a la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els dies
8, 9, i 10 de febrer de 2007.

— Mariona Casas i Deseures. Assistència a les III Jornades Interuniversitàries de Re -
cerca en Didàctica de la Llengua i de la Literatura, realitzades a la Facultat de Traducció i Inter -
pretació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (28 i 29 de març de 2007).

Assistència a la primera Trobada sobre Semi-Immersió a Catalunya: Ensenyament d ’àrees
curriculars en llengua estrangera, realitzat a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB (25
d’abril de 2007).

Assistència al Seminari L’apprentissage est une activité sociale et le language est son milieu,
impartit pel Dr. Jean-Paul Bernié, de la Universitat de Bordeaux, realitzat a la Facultat de
Ciències de l’Educació de la UAB (25, 26, 27 i 28 de juny de 2007).

Assistència al Seminari Communicative practices and mediation in foreign language classes,
impartit pel Dr. Ulrich Dausendschöng-Gay, de la Universität Bielefeld, realitzat a la Facultat
de Ciències de l’Educació de la UAB (3, 4 i 5 de juliol de 2007).

Sessió de treball La llengua dels mitjans de comunicació, organitzada per la revista El 855
del Bisaura, impartida al Castell de Montesquiu el 22 de febrer de 2007.

— Francesc Codina. “El Fons Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic”. Parlament
en l’acte anual d’homenatge al poeta organitzat per l’Ajuntament de Torelló amb el suport de
l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic. Torelló, Biblioteca Dos Rius, 15 d’abril de 2007. 

Presentació dialogada amb Ricard Torrents de: Barcelona, de Jacint Verdaguer. Estudi
i edició crítica de Francesc Codina i Valls. Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2006. Casa
Museu Verdaguer de Folgueroles, 18 de maig de 2007.

Comprensió lectora. Curs de formació (20 h) al CEIP Fortià Solà de Torelló, emmarcat
en el Pla de Formació de Zona gestionat pel CRP d’Osona.

Assistència a les II Jornades d’Intercanvi Cultural (Menorca, 27-29 d’octubre de 2006),
organitzades per la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), l’Institut Menorquí
d’Estudis (IME), la Societat Verdaguer (SV), la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la
Universitat de Vic (CVEL), la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i la Universitat de les
Illes Balears (UIB). Tingueren lloc a Maó, Ciutadella, Es Migjorn Gran i Fornells.

Assistència al Seminari «La recerca sobre la Renaixença al País Valencià: darreres apor-
tacions», Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia, 24 de novembre de 2006. Foren orga-
nitzades per Organitza: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, amb
la col·laboració de la Facultat de Filologia de la UB i el Grup de recerca consolidat «Literatura
catalana: repertori, ecdòtica i poètica».

Assistència a la Reunió plenària de la Societat Verdaguer (Folgueroles / Sant Pere de
Casserres / Parador de Sau, 20 de maig de 2007). 

— Eulàlia Collelldemont “Olhar para o pensamiento estético como exposiçao para uma
complexidade teórica em pedagogia” Complexidade: Um nuovo paradigma para investigar e in-
tervir em educaçao? AFIRSE, Universidade de Lisboa, 2007.

— Eulàlia Collelldemont (amb Gil Pla): “Interpretar pedagógicamente las actividades
acuáticas para bebés. Aportaciones desde la fenomenología” II Congreso virtualpresencial de
investigación de la actividad física y el deporte. UPV, Vitoria-Gasteiz, 2007.
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— Llorenç Comajoan: Comunicació «Actituds lingüístiques: competència lingüística i la seva
relació amb la confiança lingüística» dins III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad, Castelló,
19-21 de setembre de 2006.

Comunicació «Multilingüisme a l’escola» dins IV Jornades de l’Observatori de la Llengua
Catalana, Palma de Mallorca, 13-14 d’abril de 2007

Comunicació «La relació entre L1, actitud lingüística i confiança-ansietat lingüística» dins
Jornades entorn de la voluntat de comunicar en una llengua apresa, Barcelona, 29-30 de març de 2007.

Comunicació «La diversidad en tres niveles: centros, profesores y alumnos en entornos multi-
lingües en Cataluña y Baleares» dins I Jornadas sobre Lenguas, Currículo y Alumnado Inmigrante,
Bilbao, 25-27 d’abril de 2007.

Curs de formació: “Aprofundiment en estadística per a (socio)lingüistes (III): el mos-
tratge”. Celebrat a la Universitat de Barcelona, 21-22 de juny de 2007.

— Llorenç Comajoan, Cristina Bernadó i Núria Bastons: Comunicació «Anàlisi facto-
rial dels motius per a l ’aprenentatge del català com a segona llengua” dins XIIè Col.loqui de la North
American Catalan Society, Halifax, Canadà, 11-13 de maig de 2007.

— Manel Dionís Comas: Ponència Com rebre i donar Males Notícies. Interdisciplinarietat
i atenció quotidiana al malalt Oncològic. FORUM FECEC (2006)

Conferència: “Alzheimer: Cuidem-nos per seguir cuidant i acompanyant”. Ajuntament
de Ripoll. Novembre 2006.

––Agustí Comella: Deporsaúde 2006. Congreso Centenario R.C.D. La Coruña. Las
ciencias de la Salud en el futbol. A Coruña, del 12 al 14 de octubre de 2006.

Bases anatomofisiològiques de l’esport. Dietètica aplicada a l’esport, de 60 hores de
durada i organitzat en el marc de l’Aula L3, formació continuada. Escola Universitària de
Ciències de la Salut. Universitat de Vic. Curs 2006-07.

Conferència “Activitat física i Salut: Recomanacions per a la promoció de l’exercici fí-
sic en la gent gran”, en el marc de la inauguració de la temporada de l’Activitat física en la Gent
Gran de Vic, que va tenir lloc el dia 27 d’octubre de 2006 a la Sala de la Columna de l’Ajuntament
de Vic.

Conferència “La prevenció en nens que fan esport”, en el marc del Cicle de Con -
ferències AMPA Col·legi Sant Miquel dels Sants-Vic, que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2007.

Conferència “Efectos del tabaco sobre la actividad física”, corresponent a l’edició 2006-
07 del Master en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica. Facultat de Medicina Bellvitge.
Universitat de Barcelona.

Professor invitat, en l’assignatura optativa “Malaltia i activitat física”, de 2 hores:
“Esport i malaltia cardiovascular”. Llicenciatura de Medicina i Cirurgia. Curs acadèmic 2006-
07. Facultat de Medicina. Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona.

Fisiologia ambiental, corresponent a l’edició 2006-07 del Master en Medicina
Subaquàtica i Hiperbàrica. Departament de Ciències Fisiològiques II. Facultat de Medicina.
Universitat de Barcelona.

Comunicació sobre “Comparación entre la videografía y el método Sit and Reach para
la valoración de la flexibilidad isquiotibial en deportistas escolares”, en el II Congreso virtual-
presencial de investigación en la actividad física y el deporte, Vitoria-Gasteiz (Álava), 2007, or-
ganitzat pel Departamento de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Cièncias de la
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Actividad Física y el Deporte, Universidad del País Vasco, Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Álava.

— Agustí Comella, Xantal Borras i Francesc Marín: Comunicació sobre “Eficacia del
entrenamiento específico para la mejora de la flexibilidad en niños y niñas futbolistas”, en el
Congrés Deporsaúde 2006, Congreso Centenario R.C.D. Las ciencias de la Salud en el futbol, A Coruña,
2006, organitzat per la: Federación Española de Medicina del Deporte, la Asociación Española
de Médicos de Equipos de Fútbo, la Sociedad Española de Traumatología del Deporte.

Comunicació sobre “Valoración de la flexibilidad isquitibial en escolares futbolistas:
comparación entre videografía y el sit and reach”. en el Congrés Deporsaúde 2006, Congreso
Centenario R.C.D. Las ciencias de la Salud en el futbol, A Coruña, 2006, organitzat per la: Federación
Española de Medicina del Deporte, la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbo,
la Sociedad Española de Traumatología del Deporte.

Comunicació sobre “¿Es necesario el entrenamiento específico de flexibilidad isquio-
tibial en escolares futbolistas?”, en el Congrés Deporsaúde 2006, Congreso Centenario R.C.D. Las
ciencias de la Salud en el futbol, A Coruña, 2006, organitzat per la: Federación Española de
Medicina del Deporte, la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbo, la Sociedad
Española de Traumatología del Deporte.

Comunicació sobre “Comparación entre la videografía y el método sit and reach para
la valoración de la flexibilidad isquiotibial en deportistas escolares”, en el XXIX Congreso de la
Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Reus (Tarragona), 2006, organitzat per la Sociedad
Ibérica de Biomecánica y Biomateriales.

Comunicació sobre “Aplicabilidad de la goniometría mediante videografía en el segui-
miento de programas de flexibilidad”, en el XXIX Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica
y Biomateriales. Reus (Tarragona), 2006, organitzat per la Sociedad Ibérica de Biomecánica y
Biomateriales.

Comunicació sobre “Valoración del trabajo específico de mejora de la flexibilidad en
el futbol base”, en el II Congreso virtual-presencial de investigación en la actividad física y el
deporte, Vitoria-Gasteiz (Álava), 2007, organitzat pel Departamento de Educación Física y
Deportiva de la Facultad de Cièncias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad del País
Vasco, Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava.

Comunicació sobre “Evolución de la obesidad infantil en deportistas de la comarca de
Osona (1985-2005)”, en el II Congreso virtual-presencial de investigación en la actividad física
y el deporte, Vitoria-Gasteiz (Álava), 2007, organitzat pel Departamento de Educación Física
y Deportiva de la Facultad de Cièncias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad del País
Vasco, Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava.

— Eduard Comerma: Participació al “I congreso internacional de enseñanzas depor-
tivas en las zonas de montaña: profesionales de altura.” Jaca del 22 al 24 de novembre de 2006.

— Sandra Espino: Pòster sobre University students’ representations of note-taking.
Eauropean Conference for Research on Learning and Instruction. EARLI-JURE. 27 i 28 d’agost
de 2007. Budapest (Hongria). 

Comunicació sobre “Elaboració de coneixement a través de textos en els estudis de
psicología”. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Barcelona
(2006). 
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Comunicació “Transformant la informació en coneixement. Lectura i escriptura epi-
stèmiques a la Universitat”. Jornades de Recerca en Docència Universitària (REDICE-04).
Institut de Ciències de l’Educació, UB. Barcelona (2006).

— Sandra Espino, M. Miras, Mila Naranjo, Isabel Solé. Comunicació sobre “Crèdits
pràctics integrats per a la formació en competències bàsiques d’intervenció psicopedagògica:
projecte d’intervenció en una situació escolar”. Congrés Internacional de Docència Universitària
i Innovació (CIDUI). Barcelona (2006). 

Comunicació sobre “Créditos prácticos integrados para la formación en competencias
básicas de intervención psicopedagógica: proyecto de intervención en una situación escolar”.
I Congreso Internacional de Psicopedagogía. Melilla (Espanya). 

— Sònia Esteve (UVic), Núria Planas (UAB), Vicenç Font (UB): Comuniació
“Perspectivas de alumnos no inmigrantes sobre el aprendizaje en una aula de matemáticas mul-
tiétnica” dins II Congrés Internacional d’Etnografia i Educació: Migracions   i Ciutadanies.
Barcelona 8 de setembre de 2007

— Assumpta Fargas. Ortorgrafia i expressió ecrita. Assessorament al llarg del curs (20 h)
al CEIP Lloriana de Sant Vicenç de Torelló, emmarcat en el Pla de Formació de Zona 2006-
2007, gestionat pel CRP d’Osona. 

L’ensenyament de l’ortografia a l’escola. Curset dins l’Escola d’Estiu del Ripollès. Dies 2, 3
i 4 de juliol.

— Assumpta Fargas i Teresa Puntí, conjuntament amb Montserrat Vilà (UAB), Maria
Grau (UB) i Montserrat Llobet (Departament d’Educació), conferència “Anàlisi del grau
d’adequació de la formació lingüística i discursiva dels mestres al context escolar actual” en el
marc de les 1es Jornades de la Xarxa LLERA. Barcelona, 18 i 19 de gener de 2007. 

— Esther Fatsini, Rosa Guitart i Ramon Sitjà: VIII Jornades 0-12, Les nenes i els nens.
UAB, 2 i 3 de febrer de 2007. Coordinació de la taula 9: “Iguals però diferents. Una visió de gè-
nere”. 

— Esther Fatsini. Impartició d’un mòdul sobre Violència de gènere (9h) dins Postgrau de
Mediació familiar i comunitària, 16 i 17 de febrer de 2007. 

— Núria Franc: Assessorament  al CEIP Fructuós Gelabert de Barcelona “Intervenció
Psicomotriu al Parvulari” 

— Josep Gallart imparteix el Curs Tècniques d’Estudi Universitàries per a estudiants
de la FEC. Dies 24, 25, 26 i 27 d’octubre de 2006. 8 hores lectives.

— Rosa Guitart (amb Josep Casanovas): “La participació de l’alumnat en la diploma-
tura d’educació social de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic”. 1es Jornades de profes-
sorat universitari d ’Educació Social: Recerca, innovació i integració a l’espai europeu. Barcelona, 27 i 28
de juny de 2006.

— David Hernández-Ligero i Carles Romagosa. Comunicació sobre: «El fútbol sin ju-
gadores: propuestas para el desarrollo de Estrategias de absorción de complejidad en fútbol».
II Congreso Virtual-presencial de investigación en actvidad física y deporte. IVEF Pais Vasco,
gener 2007.

— Albert Juncà: Curs de 20 h. sobre  “Millora i disseny del desenvolupament dels jocs”,
en el Seminari d’Especialistes d’Educació Física. CRP Nou Barris. ICE Universitat de Barcelona.

— Marta Marimon. Seminari “Estratègies metodològiques en la docència: metodolo-
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gies didàctiques en contextos virtuals”, realitzat els dies 28/6/07 i 29/6/07 a la UVic, amb una
durada de 10 hores lectives.

— Francesc Marín: Assistència a Deporsaúde 2006, Congreso Centenario R.C.D. La
Coruña. Las ciencias de la Salud en el futbol. A Coruña, del 12 al 14 de octubre de 2006.

Curs “Bases anatomofisiològiques de l’esport. Dietètica aplicada a l’esport”, de 60 ho-
res de durada i organitzat en el marc de l’Aula L3, formació continuada. Escola Universitària de
Ciències de la Salut. Universitat de Vic. Curs 2006-07. 

— Jordi Martí: Taller sobre “Preguntes científiques”, en el marc de la jornada Converses
Pedagògiques, celebrada el 26 d’octubre del 2006 a la UVic.

Taller sobre “La ciència de les coses petites” en el marc de la XVIII Quinzena d’Art
Jove. Montesquiu.

Ponència sobre “Los museos virtuales univesitarios de pedagogía: la conceptualización
de la infancia y el derecho a la educación”, al X Congreso Nacional de Educación Comparada.
Donostia, 6-8 setembre de 2006.

Assessorament de 10 hores sobre “El treball experimental a l’ensenyament de les cièn-
cies a Primària”, a la ZER els Castells, dins el Pla de Formació de Zona, d’Osona.

— Montse Martín: Comunicació presentada a la Internacional Sociology of Sport
Association (ISSA) Conference a Copenhague, Agost 2007

Comunicació presentada a la British Education Research Association Conference
(BERA) a Londres, Setembre 2007

Dues comunicacions presentades a les II Jornadas de Evaluación Formativa en la
Docencia Universitaria, a Tenerife, Setembre 2007. 

— Montse Moix: Docència sobre “Les aportacions de l’escriptura amb imatges”, dins
del curs de la Universitat d’Estiu de Vic sobre “El llenguatge audiovisual en el currículum obli-
gatori” coordinat per la Montse Casas.

— Núria Medina i Andreu Cardo. Ponència: Writing Recipies: Recipies to Cook Good
Writing al Congrés APAC-ELT CONVENTION 2007 (Jornades Pedagògiques per a l’En se -
nyament de l’Anglès), celebrat els dies 22,23,24 de febrer de 2007.

— Núria Padrós: Taller sobre la programació multinivell, en el marc de les III Jornades
d’Escola Rural: els C.R.A. com a estratègia organitzativa, organitzades per la Universitat Jaume
I de Castelló. 3-6 de novembre del 2006.

— Javier Peña: Pòster “A comparative study between serve mode and speed and its ef-
fectiveness in a high level volleyball tournament” dins del 12 Annual Congress of the European
College of Sport Science de Jyväskylä, Finlàndia. Juliol de 2007.

Impartició del Curs “El treball de les Capacitats Físiques a l’escola i a la iniciació es-
portiva” dins de la 15a Edició dels Curs d’estiu de l’INEFC de Barcelona, Juliol de 2007.

— Miquel Pérez: Conferència sobre Cinema i Maternitat en el marc de la jornada so-
bre “Art i Maternitat”. Sala d’Actes del Museu Episcopal de Vic, 4 de maig del 2007.

— Gil Pla i Eulàlia Collelldemont. Comunicació “Interpretar pedagógicamente las ac-
tividades acuáticas para bebés. Aportaciones desde la fenomenología”. Dins el II Congreso
Virtual-presencial de investigación en la actividad física y el deporte. Universidad del País Basc.

— Gil Pla: Curs de formació: “El control i la consciència corporal al primer cicle de
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primària”, en el marc de les activitats de formació permanent de l’ICE de la Universitat de
Barcelona en el PFZ. Vic, gener-abril de 2007.

— Anna Puig: Dues comunicacions al 21st European Health Psychology Society
Conference a l´agost del 2007. 

Comunicació al XII Congreso de la Sociedad Espanyola de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS) al juny del 2007

Pòster al 54th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine (ACSM)
a New Orleans al maig del 2007

Ponent a l´acte de presentació del projecte “Promoció de l´ús de les escales als Pavellons
Ave Maria i Olímpia” del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l´octubre del
2006. 

— Pere Pujolàs: Ponència sobre “La inclusió escolar: alguns reptes per als professio-
nals i per a l’administració educativa”. “Jornada USEE per a professionals dels centres que ini-
cien l’experiència: L’educació inclusiva”. Barcelona. 6 de setembre de 2006

Conferència inaugural sobre “Una escola inclusiva per a una societat sense exclusions”.
Jornada d’intercanvi d’experiències pedagògiques “L’atenció a la diversita.”. Centre de Recursos
Pedagògics del Baix Llobregat VII. Martorell. 7 de setembre de 2006.

Ponència sobre  “Aprendizaje cooperativo y atención a la diversidad”. “XII Congreso
de UECOE, Cooperativas de Enseñanza: Aprender Cooperando”. Toledo. 19 de octubre de
2006.

— Teresa Puntí. Impartició de la segona sessió del curs L’ensenyament de l’ortografia a l’escola
organitzat en el marc de l’Escola d’Estiu de Mestres del Ripollès. Ripoll, 3 de juliol de 2007.

Membre, conjuntament amb M.Carme Bernal, Llorenç Comajoan, Dolors Font (UB),
i Rosa Sayós (UB), del grup responsable de la ponència El perfil de l’ensenyant de llengua universi-
tari pronunciada en el marc de les jornades La llengua que hem d ’ensenyar a aprendre. Vic, 5 i 6 de
setembre de 2007.

Expressió escrita. Assessorament al llarg del curs (20h) al ZER Els Castells (Vidrà,
Montesquiu, Santa Maria de Besora i Vinyoles d’Orís) en el marc del Pla de Formació de Zona,
gestionat pel CRP d’Osona. 

— Agnès Riera: “La gestión deportiva municipal en la Región de Murcia: oferta, de-
manda y comunicación de los programas deportivos”. Comunicació i publicació a les Actes del
IX Congreso de la AEISAD. Las Palmas de Gran Canaria. Novembre de 2006.

“Valoración del trabajo específico de mejora de la flexibilidad en el fútbol base”.
Comunicació i publicació a les Actes del II Congreso Virtual-Presencial de Investigación en la
Actividad Física y el Deporte. Vitoria-Gasteiz. Gener-febrer 2007.

— Gemma Riera: Comunicació “Análisis sobre adaptaciones curriculares individuali-
zadas en la comarca del Solsonès en base a las aportaciones sobre inclusión en el aula, descritas
por la UNESCO”, al IV Congreso Internacional y XXIV Jornadas de Universidades y Educación
Especial, celebrades a la Universitat de Huelva, del 26 al 30 de març de 2007.

Comunicació “Aplicación de una experiencia de aprendizaje cooperativo en una es-
cuela de educación primaria en Cataluña” en el IV Congreso Internacional y XXIV Jornadas
de Universidades y Educación Especial, celebrades a la Universitat de Huelva del 26 al 30 de
març de 2007.
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Assistència al IV Congreso Internacional y XXIV Jornadas de Universidades y
Educación Especial, celebrades a la Universitat de Huelva del 26 al 30 de març de 2007.

— Montsita Rierola. Curs de formació: Màster Europeu “Producció Artística i recerca”
Programa Oficial de Postgrau a la Universitat de Facultat de Belles Arts de Barcelona.

Curs de formació: Fòrum i Workshop a la Quam 07 ”Estructures-xarxes-col·lectius”
del 7 al 14 de juliol a l’escola d’Art i Superior de Disseny de Vic.

— Carles Romagosa i David Hernández-Ligero: Comunicació sobre «Estrategias de
absorción de la complejidad en fútbol». IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del
Deporte. A Coruña, 24-27 d’octubre de 2006.

— Carme Rubio. Expressió oral a l’Educació Primària. Taller de 6 hores emmarcat en el
Pla de Formació de Zona 2006-2007, organitzat pel CRP d’Osona. Febrer-març de 2007.

— Joan Sala: Docència en el Postgrau de Mediació Familiar i Comunitària de la
Universitat de València (16 hores).

Curs de Mediació Escolar al professorat de l’Escola Vedruna de Ripoll (10 hores).
Curs de Mediació Escolar al professorat de l’IES Cendrassos de Figueres (10 hores).
Curs de Mediació Escolar al professorat de Secundària de l’Escola Vedruna de Tona (30

hores).
Curs de Mediació Escolar al professorat de Primària de l’Escola Vedruna de Tona (15

hores).
— Oriol Sallent: “Activitat Física en el lleure de Guatemala. Experiències de coopera-

ció de la UVic”. Comunicació compartida presentada a les IV Jornades de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport (CAFE) sobre “Lleure, Gestió Esportiva i Responsabilitat Social”.

“Ecotourism in Protected Areas” Conferència en el marc del World International
Forum for Peace and Sustainability. Porto Alegre – Brasil. Desembre 2007.

“Considerando la experiencia vivida en el turismo activo: aportaciones prácticas”
Comunicació presentada a l’OcioGune 07 sobre “La importancia de la experiencia recreativa”.
Universitat de Deusto.

“Creació, gestió i comercialització de productes. El cicloturisme”, participació als qua-
tre cursos del projecte Alba – Ter per a agents turístics.

“Areas Naturales protegidas para el beneficio comunitario”. Conferència en el marc de la
1r. Congreso de Medio Ambiente - “perspectivas para el desarrollo sustentable”, a Tlaxcala (Mèxic).

Participació en el “I Encuentro Nacional de expertos universitarios en Actividad Física
y Deporte en el medio natural”. Organitzades per la Universitat Camilo José Cela, Madrid, el
17,18 i 19 de juliol de 2006.

— Àngel Santamariña: Participació al “I congreso internacional de enseñanzas depor-
tivas en las zonas de montaña: profesionales de altura.” Jaca del 22 al 24 de novembre de 2006.

Participació al “V congreso aula naturaleza en la educación física escolar”. Palència del
5 al 7 de juliol del 2007.

Participació en el “II encuentro cientifico de expertos universitarios de actividades fí-
sicas en el medio natural”. Palència 4 de juliol de 2007.

— Isabel Sellas: Assessorament de 30 hores al C.E. Dominiques de l’anunciata col. Pare
Coll “Les matemàtiques a l’educació infantil” impartint de març a juny de 2007. Cofinançat pel
consorci per a la formació contínua de Catalunya i el fons social europeu.
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— Àngel Serra: Curs La Intel.ligència emocional aplicada al treball. Vic. Fundació  Mil·le -
na ri. Vic, novembre del 2006.

Docència (25h.) en el Curs de Postgrau de Pedagogia del Taller de Teatre a l’ado les cèn -
cia. Vic. Institut del Teatre. Novembre del 2006.

Assistència a les Primers Jornades sobre escola i superdotació. Intercanvi d’ex pe -
riències. Barcelona. Col.legi Oficial de psicòlegs de Catalunya i Col·legi de Pedagogocs de
Catalunya. Novembre 2006.

Docència en el Curs de Postgrau de Mediació familiar i comunitària. Vic. Universitat
de Vic. 15 hores. Gener del 2007.

Docència sobre Aspectes psicosocials dels adolescents, dins del Curs «Com Treballar la sa-
lut entre els adolescents». Escola d’Educadors d’Osona. Ajuntament de Vic. Març del 2007.

Curs de formació d’educadors. Tècniques de dinàmica de grup a l’escola . CEIP Sentfores.
6 hores. Abril del 2007.

Taller Com afrontar una entrevista de treball i els tests psicomètrics. Dins del Curs d’inserció
laboral per als estudiants de traducció i Bibliotecnologia. Vic. Universitat de Vic. Maig del 2007.

— Núria Simó. Assistència a European Conference on Educational Research (ECER
2006). Ginebra, 13-16 setembre 2006. Organitza: European Educational Research Association.

Assistència al 1r Simposi sobre la immigració a Catalunya. Barcelona 27 d’octubre, 3 i
10 de novembre de 2006. Organitza: Fundació Jaume Bofill. 

Assistència i col·laboració en les 4es Jornades sobre Immigració i Societat. Habitatge,
convivència  i cohesió social als barris, Vic 14 i 15 de desembre de 2006. Organitza: Pla Territorial
de Ciutadania i Immigració d’Osona, El Consell Comarcal d’Osona, La Secretaria per la Im -
migració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Vic.

Assistència a les XII Jornades d’escola rural en la formació dels mestres de Catalunya:
Escola rural i municipi: la importància de l’escola en els municipis petits. Figueres i Vilopriu 22
i 23 de març de 2007. Organitza: GIER (Grup Interuniversitari d’Escola Rural.

Assistència i col·laboració en les II Jornades de Professorat Universitari d’Educació
Social: El món acadèmic i professional de l’educador social. Tarragona, 27 i 28 de juny. Coordina:
Universitat Rovira i Virgili.

Assistència a la Jornada de Treball sobre el practicum dels nous títols d’educació.
Girona, 9 de març de 2007. Organitza: Totes les Facults d’Educació Catalanes.

Membre del Comitè Organitzador  de les  1eres jornades de professorat universitari
d’Educació Social: Recerca, innovació docent i integració a l’espai europeu. Barcelona, 27 i 28
de juny de 2006. Coordina: Ensenyament d’Educació Social de la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona.

Participació en el mòdul “Estratègies metodològiques del treball socioeducatiu” dins
del  programa de Postgrau “Ciutadania i inclusió social en la diversitat” organitzat pel Casal del
Mestre de Granollers i la Universitat de Girona durant el mes d’Octubre de 2006.

— Núria Simó (amb Gemma Boluda). Presentació de la comunicació “Habilidades mo-
trices acuáticas: un proceso de aprendizaje ontogenético” al II Congreso Virtual-presencial de
investigación en la actividad física y el Deporte, celebrat a la Facultad de Ciencia de la Actividad
Física y el Deporte de la Universidad de País Vasco. Gener-febrer de 2007.

— Núria Simó Gil i Anna Gómez Mundó. Presentació de la comunicació: El procés de
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recerca “Osona 1931-2005. LXV anys d’educació de persones adultes”. A les  1eres jornades de
professorat universitari d’Educació Social: Recerca, innovació docent i integració a l’espai eu-
ropeu. Barcelona, 27 i 28 de juny de 2006. Coordina: Ensenyament d’Educació Social de la
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

— Núria Simó i Antoni Tort. Poster “Collaborative Research to analyse and Promote
Actions About Diversity in 6 Primary and Secondary Schools in the region of Osona (Central
Catalonia-Spain)”. A European Conference on Educational Research (ECER 2006)  Ginebra,
13, 14, 15 i 16 setembre 2006.

Participació en els mòduls “Recerca en integració  social de col·lectius en  risc
d’exclusió” i “Recerca en dinàmiques socials i educació en la diversitat” del Doctorat interuni-
versitari “Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital (2ona edició). Curs
2006 / 2007. Organitzen: UVIC, UdG, UdLL i UIB.

— Joan Soler. Participació com a docent en el curs de postgrau “Educación en el me-
dio rural” (títol propi) de la Universidad de Zaragoza – campus de Teruel (curs 2006-07).
Responsable del mòdul “El maestro de escuela rural”.

Participació en el Simposi “Ciutat.edu: nous reptes, nous compromisos”, organitzat per
la Diputació de Barcelona. Barcelona, 9, 10 i 11 d’octubre de 2006.

Organització de la jornada “Experiències socioeducatives en petits municipis”. Calders,
30 de novembre de 2007.

Organització i participació en les XI Jornades “L’escola rural en la formació inicial del
mestre”. Figueres-Vilopriu, 22 i 23 de març de 2007.

Ponència i participació a les III Converses Pedagògiques “Educació i Món Rural” or-
ganitzades per la Universitat de Lleida. Lleida, 19 i 20 d’abril de 2007. Títol de la ponència: “El
mestre i la fesomia pròpia de l’escola rural”.

Membre de la Taula Rodona “L’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior: plans
pilot i experiències d’innovació docent” A les  1res jornades de professorat universitari
d’Educació Social: Recerca, innovació docent i integració a l’espai europeu. Barcelona, 27 i 28
de juny de 2006. Coordina: Ensenyament d’Educació Social de la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona. 

— Gemma Torres i Cladera: Participació al “Fitnesspentatlón’06“ Organitzades per
Pilates Balance i Aefa, a Barcelona durant els dies  23 i 24 de setembre del 2006.

Participació : “Tres3 Fit’07”. Organitzades per Aeròbic and Fitness Asociación, a
Barcelona, el 3 de març del 2007.

Participació: “Pilates Tour”. Organitzades per Balance Body i Tecnosport, a Barcelona,
el 1,2 i 3 de juny del 2007.

Participació: ”Congrés internacional de minibàsquet a Catalunya“. Organitzat per la
Federació Catalana de bàsquet, a Manresa durant els dies 11, 12 i 13 d’octubre del 2007.

— Antoni Tort. Participació al Seminario Internazionale “Progetto B.E.L.L.
Formazione operatori scolastici. Montecatini 9-11 novembre 2006. Organitzat per l’IRRE de
la Toscana.

Seminari: “Espais de subjectivitat: quins nens i nenes contribueix a formar l’escola pri-
mària”. Centre d’Estudis sobre el Canvi en la Cultura i en l’Educació  Torre D, Auditori Antoni
Caparrós. Parc Científic. 29 de novembre de 2006.
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Assistència al 1r Simposi sobre Desigualtats Educatives. 12 i 13 de desembre de 2006.
Capellla de Santa Àgata. Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Fundació Bofia. 

Participació al Seminari d’experts: “Educació i context social: L’alumnat d’origen mar-
roquí a Catalunya”. En el marc del Fòrum Plèiades 2006 - 2007 Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès), 15, 16 i 17 de febrer de 2007.

Ponent al Seminari: “A la recerca de noves narratives per a la Secundària”. Parc Científic
de Barcelona. CECACE, Barcelona 27 de març de 2007.

Membre del Comitè Científic del “II Congrés Internacional d’Etnografia i Educació.
Migracions i Ciutadanies”.  Barcelona, 5-8 Setembre de 2007.

Participació al Seminari: “Cent anys d’escoltisme: un moviment de formació humana
i ciutadania activa”. IEC, 15 i 16 de juny de 2007.

Intervenció en el Postgrau “Atenció sòcio-educativa a l’alumnat d’origen immigrant i
minoritari. Mòdul V: Experiències de recerca i intervenció educativa en immigració, minories
i educació al nostre entorn i a nivell internacional.” Organitzat per la UAB i el CIIMU. Maig de
2007.

— M. Àngels Verdaguer. Assistència a les II Jornades d’Intercanvi Cultural (Menorca,
27-29 d’octubre de 2006), organitzades per la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL),
l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), la Societat Verdaguer (SV), la Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris de la Universitat de Vic (CVEL), la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i la
Universitat de les Illes Balears (UIB). Tingueren lloc a Maó, Ciutadella, Es Migjorn Gran i
Fornells.

Assistència al Seminari «La recerca sobre la Renaixença al País Valencià: darreres apor-
tacions», Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia, 24 de novembre de 2006. Foren orga-
nitzades per Organitza: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, amb
la col·laboració de la Facultat de Filologia de la UB i el Grup de recerca consolidat «Literatura
catalana: repertori, ecdòtica i poètica».

Assistència a la reunió plenària de la Societat Verdaguer (Folgueroles / Sant Pere de
Casserres / Parador de Sau, 20 de maig de 2007).

Altres mèrits del professorat

— Joan Arumí: Organització de les IV Jornades de Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport (CAFE) sobre “Lleure, Gestió Esportiva i Responsabilitat Social” del 24, 25 i 26 d’abril.

— Ernest Baiget: Taller de tennis teòric-pràctic a l’Escola professional de Medicina de
l’Educació Física i l’Esport. Universitat de Barcelona, 9 de novembre de 2006.

— Montse Benlloch: Coordinadora de la Jornada: Art i Matrenitat. Universitat de Vic.
Maig 2007.

— Gemma Boluda Viñuales: Formadora dels Tallers d’Estudi Assistit de la Universitat
de Vic.

Assessorament de formació continuada per a tècnics aquàtics per a nadons, en les ins-
tal·lacions: Club Tennis Vic, Viasport de Manresa i Polisportiu Guiera de Cerdanyola del Vallès.

Membre del consell de redacció de la revista Papers d ’Educació.
— Isabel Carrillo: Direcció del treball de recerca per a l’obtenció del Diploma d’Estudis
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Avançats, “Educació en valors i formació docent. La diversitat com a valor”, realitzat per Glòria
Vericat i Beltran i defensat el dia 20 de novembre de 2006. En el marc del Programa de Doctorat
Comprensivitat i Educació de la Facultat d’Educació.

— Isabel Carrillo, Eulàlia Collelldemont, Antoni Tort, Octubre 2006. Organització
del Seminari «Converses Pedagògiques. Educació i cultura”. 

— Isabel Carrillo, Rosa Guitart, Núria Simó, Membres del Comitè Científic i
Organitzador de les IV Jornades Universitàries La investigació com a procés de formació. Vic,
9 de maig de 2007.

— Eulàlia Collelldemont. Membre del tribunal que va jutjar el Treball de Recerca per
a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats, “Educació en valors i formació docent. La diver-
sitat com a valor” realitzat per Glòria Vericat i Beltran i defensat el dia 20 de novembre de 2006.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral  de Rosa Mª Prat. “Dona i edu-
cació a la Catalunya contemporània (1868-1939)”. Dr. Claudio Lozano. UB. Departament de
Teoria i Història de l’Educació. 2006.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Raquel de la Arada, “Les
dones a Catalunya en la transició de l’antic al nou règim: esferes públiques i privades”. Dr. Conrad
Vilanou. UB. Departament de Teoria i Història de l’Educació. 

— Eduard Comerma: Organització de les IV Jornades de Ciències de l’Activitat Física
i l’Esport (CAFE) sobre “Lleure, Gestió Esportiva i Responsabilitat Social” del 24, 25 i 26 d’abril.

Presentació del llibre: Molist, I. (2007). De Mongolia a Istanbul. Vic 4 de maig de 2007.
— Josep Casanovas ha estat membre del tribunal del treball de recerca “L’educació asis-

tencial i social a Vic. Des del segle XVIII fins a l’acutalitat” presentat el 27 d’abril de 2007 per
Joan Sala per obtenir el DEA.

— Francesc Codina és un dels tres representants de la UVic al Patronat de la Fundació
Jacint Verdaguer (creada el 2007)  i vocal de la seva Comissió Executiva.

És designat representant de la FE a la Comissió de Recerca de la UVic.
Ha format part del Jurat dels Jocs Florals del CEIP Fortià Solà de Torelló, celebrats el

23 d’abril de 2007.
— Llorenç Comajoan: Elegit Representant als Països Catalans de la North American

Catalan Society.
Participa com a representant de la UVic en el grup de treball d’Educació de la la Casa

de les llengües, en el projecte “Linguamón. Bones pràctiques en multilingüisme”.
— Manel Dionís Comas: Director del comitè Científic del Fòrum FECEC (Federació

Catalana d’Entitats Contra el Càncer): La Psicologia en el tractament interdisciplinari del Pacient
Oncològic. 2006.

––Agustí Comella: Membre de Tribunal de Lectura de Tesis Doctoral. Títol de la tesi:
Efecto de la suplementación de la dieta con ácidos grasos del tipo n-3 sobre la capacidad funcional de los le-
sionados medulares. Doctorant: Joan Vidal Samsó. Data o període: Curs acadèmic 2006-07.

––Agustí Comella i Francesc Marín: Beques i ajuts concedits durant el curs 06-07: Ajuts
per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de
Catalunya - MQD 2007.

Beques i ajuts concedits durant el curs 06-07: Ajuts per a equipament i infraestructura
destinats a la recerca (PEIR 2006).
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— Assumpta Fargas i Teresa Puntí. Membres de la Comissió Executiva de la Comissió
Permanent del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants.

— Esther Fatsini. Membre de la comissió per a l’elaboració del Pla d’igualtat a la UVic.
Membre de la Comissió Pla d’estudis de psicopedagogia.
Assistència a la Jornada investigació “Violència de gènere i justícia” al Centre d’estudis

jurídics y formació especialitzada (CEJFE) de Barcelona, 25 d’abril de 2007.
Assistència al curs El profesorado, ¿una profesión en crisis?a Donostia 1-4 de juliol de 07, 30h.
Assistència al curs Coeducacio i cinema, II Escola d’estiu d’educació en comunicació. 9-

13 de juliol de 07, 15h.
Coautora estudi Dones i polítiques d ’igualtat a la ciutat de Vic. Centre d’Estudis interdis-

ciplinaris de la Dona, UVic, desembre 2006.
— Josep Gallart: Participa al programa Mentor de la UVIC en qualitat de mentor.
— Albert Juncà. Organització de les IV Jornades de Ciències de l’Activitat Física i

l’Esport (CAFE) sobre “Lleure, Gestió Esportiva i Responsabilitat Social” del 24, 25 i 26 d’abril.
Membre del Grup de Recerca “Valors en Joc” de la UAB.

http://dewey.uab.es/valorsenjoc/    i http://antalya.uab.es/observatoriesport   
Membre del “Grup de Recerca en Educació Física” de l’ICE de l’UAB.

— Marta Marimon: Membre de Tribunal de Lectura de Tesis Doctoral. Títol de la tesi:
“Tecnologias da Informaçao eComunicaçao e Práctica Docente no Centro de Formaçao a
Distancia de Maringá (Paraná – Brasil)”. Doctoranda: Heliana da Silva. Data de lectura: 19 de
juny de 2007.

— Montse Martín: Membre del grup de recerca internacional “The 2004 Global
Women in Sport Media Project” (www.sportsmedia.ac.nz). Projecte coordinat per: Dr. Toni
Bruce, New Zealand; Dr. Jorid Hovden, Norway; Professor Pirkko Markula, Canada.

Membre del Subgrup Catalunya de la Red Nacional de Evaluación Formativa y
Compartida en el Espacio Europeu de Enseñanza Superior. Curs 2006-07

Membre del Grup d’Innovació Docent en l’Avaluació Formativa (GIDAF). Grup co-
ordinat per la Universitat de Barcelona per la Dra. Marta Capllonch Bujosa

Membre d’una comissió d’expertes en Dones i Esport que es va reunir el 28 de febrer
del 2007 a la UAB amb l’objectiu d’analitzar les dades d’un treball de recerca sobre la pràctica
esportiva de les estudiants de la UAB.

Nomenada “Honorary Research Fellow” a la School of Human and Social Life Sciences
de la Universitat de Roehampton (Londres) des del juny 2007 fins al juny 2010.

Representant de la UVic en el Consell Assessor de l’Observatori Català de l’Esport.
Membre del Consell Assessor de la col·lecció d’esports: Tercer Temps, de la Editorial

Eumo de Vic
— Javier Peña. Assessor del Consell de Redacció de la Revista Esforç, revista especia-

litzada dedicada a l’àmbit dels esports col·lectius.
Columnista de la revista Esforç, revista especialitzada dedicada a l’àmbit dels esports

col·lectius.
— Miquel Pérez: Obra fotogràfica a l’exposició col·lectiva Converses pedagògiques,

Col·legi  Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, Delegació d’Osona, octu-
bre del 2006.
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Curador de l’exposició “10 Anys de Cartells de la Universitat de Vic”. Vic, Sala
d’Exposicions de Caixa de Manlleu, juny-juliol del 2007.

Realització de la fotografia pel cartell del curtmetratge Con lengua (Anna Rodríguez,
2006). Premi al millor disseny de cartell per a Thomas Steinborn, Festival Escorto 2007, El
Escorial (Madrid), setembre del 2007.

Presentació de la pel·lícula Amadeus (Milos Forman, 1984). Amics dels Museus d’Osona.
Vic, Sala d’Actes de Caixa de Manlleu, 7 d’octubre del 2006.

Presentació de la pel·lícula La trama (David Mamet, 2004), en el marc d’una exposició
de Jeffrey Swartz. H, Associació per a les Arts Contemporànies. Sala d’Actes del Casino de Vic,
23 de novembre del 2006.

Presentació de la pel·lícula El sol del membrillo (Víctor Érice, 1992).  Amics del Museus
d’Osona. Vic, Sala d’Actes de Caixa de Manlleu, 27 de febrer del 2007.

Presentació de la pel·lícula El Caso Winslow (David Mamet, 1999) en el marc del Dia
Internacional de la Dona Treballadora. Vic, Centre Comunitari, 8 de març del 2007.

Presentació de la pel·lícula Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1974). Festa de la Cooperació,
Sala d’Actes de la UVic, 24 de maig del 2007.

Membre del jurat del 1er Premi de Fotografia Vall de Núria, desembre del 2006.
— Gil Pla. Membre del Comitè d’Avaluació Intern (C.A.I.) dels Serveis Bibliotecaris

de la UVic. D’octubre de 2005 a setembre de 2006.
Director del consell editorial de la col·lecció Tercer Temps d’activitat física i esport

d’EUMO Editorial.
Membre del consell de redacció de la revista Papers d ’Educació.
Presentació del llibre: Barbany, G. (2007). Los bebés en el agua. Barcelona: Paidotribo.

Granollers, el 23 de març de 2007.
— Anna Puig: Premi Científic Patxi Català al millor treball d´investigació presentat

en el XII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SES-
PAS). Premi dotat de 1500 euros i patrocinat per la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Premi a les millors comunicacions presentades per a menors de 35 anys en el XII
Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)

Membre del grup de recerca “Estils de Vida” de l’Institut d’Investigació d´Atenció
Primària (IDIAP) Gol i Gurina.

Membre del tribunal del XII Premi d’articles sobre Activitat Física i Esportiva con-
vocat per Col.legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport de Catalunya.

Membre del tribunal examinador del treball de recerca per a Diploma d’Estudis
Avançats (DEA) Programa “Vellesa, activitat fisica i dependència (VAFID)”: Justificació i bases per a
la sistematització, de la Universitat de Vic.

Obtenció d´una beca de mobilitat pel personal docent de la UVic per a una estada de
dues setmanes a la Leeds Metropolitan University (Anglaterra). 

Membre del “International Universities Walking Project”, un projecte de recerca interna-
cional realitzat conjuntament amb: Leeds Metropolitan University (Anglaterra), University of
Queensland (Austràlia), University of Ulster (Irlanda del Nord), University of Toronto (Canadà)
i Arizona State University (Estats Units).

Reviewer per a la revista Health Education Research
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— Teresa Puntí: Membre de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de Vic.
— Maite Pujol: Membre del comitè Organitzador de la 1ª Jornada Art i infància. Art i

maternitat. 4 de Maig de 2007
— Pere Pujolàs: Membre del tribunal de la Tesi Doctoral L’orientació i intervenció psi-

copedagògica en els centres d’educació secundària de les Illes Balears. Estudi de la situació ac-
tual des de la perspectiva dels orientadors i propostes de millora. Doctorand: Antoni Bauzà
Sampol. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Universitat de les Illes
Balears. Altres membres del tribunal: Dr. Eduard Rigo Carratalà, Dr. Rafael Bisquerra Alzina,
Dr. Carles Monereo Font, Dr. Antoni Casero Martínez.

Membre del tribunal que va jutjar el Treball de Recerca per a l’obtenció del Diploma
d’Estudis Avançats,  “El descobriment: un context educatiu per a implicar els alumnes d’educació
primària en l’aprenentatge de la natació” realitzat per Eduard Ramírez i Banzo i defensat el 2
de març del 2.007. 

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Marta Marimon i Martí:
Anàlisi d’una situació d’aprenentatge en un entorn de formació virtual codirigida per la Dra.
Anna Escofet i Roig i José Luis Rodriguez Illera. Dia 7 de novembre de 2006. Departament de
Teoria i Història de l’Educació de la UB. El tribunal estava composat a més, pel Dr. Conrad
Vilanou, la Dra. Rosa Buxarrais, el Dr. Antoni Tort i la Dra. M. José Rubio.

Direcció del treball de recerca per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats,
«Vellesa, Activitat Física i Dependència» (VAFiD): justificació i bases per a la sistematització”,
realitzat per Isabel Carrera i Blancafort i defensat el 5 de març de 2.007. En el marc del Programa
de Doctorat: Comprensivitat i Educació de la Facultat d’Educació. 

Direcció del treball de recerca per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats,
“Motivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva”, realitzat per Carles
Rodrigo i defensat el 22 de juny de 2007. En el marc del Programa de Doctorat: Comprensivitat
i Educació de la Facultat d’Educació.

— Teresa Puntí. Membre, conjuntament amb Teresa Buscart, Miquel Pérez, Pere
Pujolàs, Sebastià Riera i Antoni Tort, de la Comissió assessora sobre l’elaboració del pla d’estudis
de l’ensenyament de Mestres de la Universitat d’Andorra.

Membre de la comissió responsable de la selecció de textos d’alumnes d’Educació
Primària d’escoles de la ciutat de Vic sobre l’exposició fotogràfica Escoles d ’altres mons organit-
zada del 6 al 26 de novembre de 2006 per l’Ajuntament de Vic en el marc de “Vic per la Pau”.
Gener de 2007.  

— Eduard Ramirez: Coordinador dels cursos de Monitor de natació (5ª edició) i
d’entrenador superior de natació (3ª edició) impartits per la RFEN i celebrats a la Uvic i a
l’INEFC de Barcelona respectivament, en el marc de les assignatures Fonaments dels esports
III: natació; i Especialització esportiva I i II: Natació.  

— Ramon Rial: Premi Baldiri Reixac per la tutorització del treball de recerca de
Batxillerat: Crides: Reflex de la societat? Vic, 1883-2006,  de l’alumne Marçal Ricart. 

— Agnès Riera: Secretària de l’Asociación Española de Investigación Social Aplicada
al Deporte. Fins desembre del 2006.

Membre del Consell Assessor de la col·lecció d’esports: Tercer Temps, de la Editorial
Eumo de Vic.
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Elaboració del Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (Castelldefels, Mollet del
Vallés, Aiguafreda, La Garriga i altres municipis). Novembre de 2006

Elaboració del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Hipòlit de Vol -
tregà. Maig de 2007.

— Sebastià Riera. Supervisió i assessorament de la llicència d’estudis retribuïda, ator-
gada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a Núria Coma i Parés, pel des-
envolupament del projecte “ La web del coneixement del medi natural. Recursos d’internet per
a les ciències naturals a primària”. Març – juliol de 2007.

— Sebastià Riera. Membre del jurat del 2n premi Fundació Caixa de Manlleu
d’iniciatives de custòdia del  territori 2006. Gener – febrer de 2007.

Coordinació del projecte Medi Ambient desenvolupat en el marc del conveni signat
per la Fundació Caixa de Manlleu i la Fundació Universitària Balmes.

Coordinació del Pla de Sostenibilitat de la UVIC. Curs 06-07.
— Montsita Rierola: Dirigir i coordinar el Taller: “Joc de la comunicació” en el marc

de les “Converses Pedagògiques” celebrades a la Universitat de Vic el dia 26 d’octubre del 2006.
Col·laboradora de la Jornada “Art Infància: Art i Maternitat” al Museu Episcopal de Vic

i al Casino de Vic amb L’espectacle “una mare viva” Organitzat per l’especialitat d’Educació
Infantil de la Universitrat de Vic el 4 de maig del 2007

Curadora de l’exposició col·lectiva “Converses Pedagògiques: cultura i Educació”. a la
sala Col·legi d’aparelladors de Vic del 6 d’octubre al 4 de  novembre del 2006

Curadora, conjuntament amb altres artistes i crítics d’art, de la Organització i coor-
dinació de l’exposició “Thambos 7”, mostra d’art contemporani de la comarca d’Osona, a Sallent.
Del 2 de febrer a l’11 de març del 2007

Exposició col·lectiva “Parelles Artístiques” Experiències creatives per a la salut men-
tal del 22 de setembre al 15 d’octubre de 2006 al Museu de l’art de la Pell. 

Objectes d’art exposats a l’Exposició col·lectiva “OH!riginals” a l’Escola d’Art de Vic
al desembre del 2006

Disseny de la coberta de la revista de poesia “Reduccions” desembre de 2006 número 86
Seleccionada a la 5ª Biennal de Vic, amb l’obra “Montserrat ho sap el teu marit”, ex-

posada al Temple Romà de Vic del 22 de desembre del 2006 al 28 de gener del 2007
Exposició col·lectiva “Vídeo Art una visió actual” a la a la Sala d’Art Caixa Manlleu,

Vic del 16 de desembre del 2006 al 21 de gener del 2007
Exposició col·lectiva “Parelles Artístiques” Experiències creatives per a la salut men-

tal del 13 al 27 de març a la Universitat de vic 2007
Exposició “Bis a Bis” Loop the Art Festival 07 al Centre cívic Ateneu Fort Pienc del

24 de maig al 2 de juny Barcelona 2007 
— Joan Sala: Coordinador del Postgrau de “Mediació Familiar i Comunitària”, de 210

hores, impartit entre els mesos de novembre de 2006 a juny de 2007. Impartir-hi, a més 30 ho-
res de classe.

— Oriol Sallent. Organització de les IV Jornades de Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport (CAFE) sobre “Lleure, Gestió Esportiva i Responsabilitat Social” del 24, 25 i 26 d’abril.

Ajuda de la Universitat de Vic per realitzar estades de recerca fora de Catalunya: Uni -
ver sidad Autónoma de Querétaro (Mèxic). Octubre-desembre 2006.
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— Àngel Serra: Coordinació del taller Parlar en públic. Aula L3. Vic. Universitat de Vic,
febrer del 2007.

Selecció de recursos humans. Madrid. Clínica veterinària Coromoto. Agost del 2006.
Participació en tribunal d’Avaluació del treball de recerca deel Programa de Doctorat

Comprensivitat i educació, de Joan Sala i Baiget : L’Educació assistencial i social a Vic. Des del segle
XVIII fina a l’actualitat. Abril 2007.

Participació en el tribunal d’Avaluació del treball de recerca del Programa de Doctorat
Comprensivitat i educació, de Carles Rodrigo i Gabernet: Motivació, expectatives i aprenentatge
cooperatiu en una escola inclusiva. Juny 2007.

— Núria Simó: Direcció del treball de recerca per a l’obtenció del Diploma d’Estudis
Avançats, “El descobriment: un context educatiu per a implicar els alumnes d ’educació primària en
l’aprenentatge de la natació”, realitzat per Eduard Ramírez i Banzo i defensat el 12 de març del
2.007. En el marc del Programa de Doctorat Comprensivitat i Educació de la Facultat
d’Educació.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral Construcciones subjetivas y trans-
formaciones sociales de jóvenes y adultos brasileños: un estudio de historia de vida” de Roseane Martins
Coelho presentada el dia 28 de febrer de 2007 a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Bar celona.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral “Teorías, políticas y prácticas de
educación intercultural. El caso de los nuevos escenarios y desafíos creados por la migración peruana en el
Chile de hoy” de Rolando Poblete Melis presentada el dia 30 de maig de 2007 al Departament
d´Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha format part del tribunal que va jutjar la Tesi Doctoral “De la integracón deseada a la
integración vivida: la experiencia de adolescentes brasileños en las escuelas de Barcelona” de Bianka Pires
André presentada el dia 20 de juny de 2007 al Departament de didàctica i Organització
Educativa de la Universitat de Barcelona.

Membre del tribunal que va jutjar el Treball de Recerca per a l’obtenció del Diploma
d’Estudis Avançats, “L’Educació assistencial i social a Vic. Des del segle XVIII fins a l’actualitat.”
realitzat per Joan Sala i Baiget i defensat el dia 27 d’abril de 2007.

Avaluadora de l’Agència per a la Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la
Generalitat de Catalunya  per a  les convocatòries 2006. 

— Joan Soler. Coordinació del Projecte “Municipi i educació en petits municipis”, fi-
nançat per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.

Participació en el projecte TRAMA sobre experiències de treball en xarxa en la formació
inicial. Coordinat per Miquel Àngel Essomba i impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill.

Coordinació dels Tallers d’estudi assistit d’escoles i instituts d’Osona.
Participació en el Seminari “El servei educatiu a Catalunya i el seus professionals” co-

ordinat per Miquel Martínez i impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill.
Coordinació de l’experiència pilot sobre “Tallers d’estudi assistit en centres educatius

de Vic, Manlleu i Roda”. Impulsada des de la Facultat d’Educació de la UVic i finançada pel
Departament d’Educació.

Assessorament a la ZER Berguedà centre sobre el model i el funcionament de la zona
escolar rural i la participació dels mestres (març – abril de 2007).
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— Antoni Tort: Direcció del treball de recerca per a l’obtenció del Diploma d’Estudis
Avançats, “L’educació social i assistencial a Vic. Del segle XVIII fins a l’actualitat”, realitzat per
Joan Sala i Baiget i defensat el dia 27 d’abril de 2007. En el marc del Programa de Doctorat
Comprensivitat i Educació de la Facultat d’Educació.

Ha exercit de supervisor per a l’estudi “Interaccions amb l’art” de la Llicència d’estudis
retribuïda del Departament d’Educació de Maite Pujol i Mongay.

Membre del Grup de Suport del “Projecte Bàsic: sabers fonamentals, competències
claus”. Seminari de la Fundació Bofill, coordinat per Cesar Coll de la UB. Anys 2005 i 2006.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Jordi Pàmies i Rovira:
“Dinámicas escolares y comunitarias de los hijos e hijas de familias inmigradas marroquíes de
la Yebala en la periferia de Barcelona” dirigida per la Dra. Sílvia Carrasco i Pons. 2 d’octubre de
2006. Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB. El tribunal estava composat a
més, pel Dr. Francisco Javier Garcia Castaño, pel Dr. Josep Lluís Mateo, per la Dra. Adela Franze
i per la Dra. Claudia Pedone.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Marta Marimon i Martí:
«Anàlisi d’una situació d’aprenentatge en un entorn de formació virtual», codirigida per la Dra.
Anna Escofet i Roig i José Luis Rodriguez Illera. 7 de novembre de 2006. Departament de Teoria
i Història de l’Educació de la UB. El tribunal estava composat a més, pel Dr. Conrad Vilanou,
la Dra. Rosa Buxarrais, el Dr. Pere Pujolàs i la Dra. M. José Rubio.

Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral d’Elizabete Conceinçao
Santana: «Caminho, compromisso e luta dos profissionais da educaçao”, codirigida per Josep
M. Puig i Jaume Trilla. 16 de gener de 2007. Departament de Teoria i Història de l’Educació de
la UB. El tribunal estava compost, a més, pel Dr. Miquel Martinez, Dra. M. Jesús Martín, Dr.
Ulises Ferreira i Dra. Valeria Amorim.

Membre del tribunal que va jutjar el Treball de Recerca per a l’obtenció del Diploma
d’Estudis Avançats “El descobriment: un context educatiu per a implicar els alumnes d’educació
primària en l’aprenentatge de la natació”, realitzat per Eduard Ramírez i Banzo i defensat el 2
de març del 2007. 

Membre del tribunal que va jutjar el Treball de Recerca per a l’obtenció del Diploma
d’Estudis Avançats, «Motivació, expectatives i aprenentatge cooperatiu en una escola inclusiva»
realitzat per Carles Rodrigo i Gabarnet i defensat el 22 de juny de 2007.

— M. Àngels Verdaguer. Curadora de l’Anuari Verdaguer. Revista d ’estudis literaris del se-
gle XIX. Núm. 14 (2006) [novembre de 2006] i núm. 13 (2005) [maig de 2007].

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

— Anna Bonafont i Castillo va participar com a ponent en la taula rodona “La gent
gran a la nostra societat”, organitzada per l’Ajuntament de Torelló amb motiu del 25è aniversari
de la Residència Rocaprevera, el 25 d’octubre de 2006.

— Va participar com a ponent en la taula rodona “El nou model d’atenció a la depen-
dència: el paper de tots els professionals”, en les I Jornades Multidisciplinars Catalanes de
Medecina Legal a Residències Geriàtriques, celebrades a la UAB el 10 de novembre de 2006.
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— Va impartir la conferència “Envelliment actiu” en el Congrés de la Gent Gran 2006
de Cerdanyola del Vallès, organitzat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès amb el suport
de la Diputació de Barcelona, el 27 de novembre de 2006.

— Va participar com a ponent en el taller de bones pràctiques “Models d’èxit en
l’atenció a la dependència”, en el Primer Fòrum de Serveis Municipals, organitzat per l’àrea
d’Acció Social de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació Catalana de Municipis, els dies 28 i 29 de març de 2007.

— Va participar com a ponent en la taula rodona “Teràpia Ocupacional Comunitària”,
en la jornada Posa’t el mitjó!, organitzada per l’Associació de professionals de Teràpia
Ocupacional de Catalunya, celebrada al Col·legi de Metges de Barcelona, el 27 d’abril de 2007.

— Va rebre el reconeixement de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de Trujillo (Perú) per l’assessorament en el projecte “Centre de Dia per a la cura de les persones
grans”, que es va dur a terme el maig de 2007 a Trujillo (Perú).

— Va participar com a professora invitada a la secció de segona especialitat de la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), del 14 al 23 de maig de
2007.

— Va impartir la conferència “Avances y Desafíos de Enfermería en la Geriatría y
Gerontología en el siglo XXI”, en el marc dels actes del Día Mundial de la Enfermería organit-
zats per la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), l‘11 de maig de
2007.

— Va impartir el curs internacional Gerontología y Geriatría, organitzat per la Facultad
de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), del 14 al 23 de maig de 2007, amb
un valor acadèmic de dos crèdits. 

— És coautora del projecte de fulletons divulgatius col·leccionables “Visquem la Vellesa
amb Plenitud”, patrocinats, publicats i distribuïts per la Fundació Caixa Manlleu. 

— Va participar com a professora visitant en el Curs de postgrau «Atenció a les perso-
nes amb dependència», adreçat a fisioterapeutes i organitzat per l’Escola Gimbernat, adscrita a
la UAB, el 20 de gener de 2007.

— Va participar com a professora visitant en les jornades de formació adreçades a di-
namitzadors culturals, organitzades per la Diputació de Barcelona l’abril de 2007.

— Anna Bonafont i Castillo, Maria Carme Raurell i Costa i Pilar Soler i Canudas són
coautores de la comunicació Grupo de palabra: un espacio para la memoria, un espacio para recordar,
que es va presentar al 6è Congrés Nacional de l’Associació d’Infermeria Comunitària celebrat
a València del 8 a l’11 de novembre de 2006.

— Ester Busquets Alibés va impartir la conferència “Formar-se en bioètica, una tasca
urgent de les infermeres”, a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeria de Tarragona el 19 d’octubre
de 2006.

— Va impartir la conferència de clausura de les III Jornada Catalana d’Infermeria en
Anàlisis Clíniques sota el títol: “Responsabilitats d’Infermeria en el laboratori: reflexions des
de la bioètica”, la jornada del dia 19 d’octubre estava organitzada per l’Institut Català de la Salut.

— Va impartir la conferència inaugural La vejez: una visión desde la bioética, en el XIV
Congés Nacional de la Sociedad Española de Enfermeria Geriátrica y Gerontológica, celebrat
a Càceres del18 al 21 d’abril de 2007.
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— Va impartir la conferència “Per a què serveixen els Documents de Voluntats Anti -
cipades?”, en el marc de la formació de les Aules Sènior de Mataró d’extensió universitària, el 2
de maig de 2007.

— Va intervenir com a ponent en la taula rodona “La importància dels Comitès d’Ètica
d’Investigació Clínica», en el 2n Curs d’infermeria en neurociències, organitzat per l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, celebrat entre els dies 7 i 8 de juny del 2007.

— Va impartir el curs sobre Conceptos bioéticos y jurídicos en relación con las personas mayo-
res y las personas con discapacidad. El curs, de 15 hores, l’organitzava el Instituto Asturiano de
Administración Pública Adolfo Posada, i se’n van fer 3 edicions: del 27 al 29 de novembre de
2006 i del 26 al 28 de març de 2007 a Oviedo, i del 19 al 21 de març del 2007 a Gijón. 

— Va impartir el curs “Introducció als aspectes bioètics de la fundació tutelar”, orga-
nitzat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. D’aquest
curs de 24 hores se’n va fer una edició el febrer i una altra el juny del 2007.

— Va impartir el curs de 30 hores Bioética para profesionales de residencias de personas mayo-
res, organitzat per la Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia, els dies 18-20
de juny del 2007.

— Dolors Casals Puig va col·laborar com a docent a la Universitat Internacional de
Catalunya en els postgraus «Massatge Transversal Cyriax» (16 hores). «Fisioteràpia i Regeneració
de Parts Toves» (14 hores). «Fisioteràpia d’A.F.E.» (21 hores). «Fisioteràpia 7» (teràpia manual de
raquis, 20 hores, 3r curs).

— Va col·laborar com a docent a l’Escola de Fisioteràpia Garbí (UDG) en «Fonaments
III» (massatge tècniques bàsiques i esportiu, de 44 hores, 1r curs) i “Jornada de Bàsquet i Fisio -
teràpia”, 13/4/07 (taller d’estiraments i embenatge funcional al bàsquet d’1,5 hores.)

— Va participar com a fisioterapeuta responsable al Mundialet MIC de futbol base
Mediterranean International Cup del 05/04 al 08/04 del 2007.

— Va ser membre del comitè extern en l’avaluació de Fisioteràpia a l’Escola
Universitària Gimbernat de la UAB, els dies 21 i 22/03 del 2006 per a l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

— Va participar en el 2n Congrés Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia (Fundació
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears) com a moderadora de la
Taula Rodona III Regeneració Tissular (11/11/06).

— Va participar en el curs «Actualització de les noves estratègies terapèutiques en la
regeneració de cartílag i tendons» (Escola Universitària d’Infermeria Fisioteràpia i Nutrició
Blanquerna. URL). Fibròlisi Diacutània (Ganxos) (3,30 hores 2/06/07).

— Va participar en el Postgrau en Infermeria de l’Esport i l’Activitat Física per a la
Salut, 4a edició (UAB): Estiraments (3 hores 19/5/07)

— Va participar en el curs «Formació de metges especialistes en medicina de l’esport»
de l’Escola Professional de Medicina de l’Educació Física i l’Esport (EMD) amb els temes
«Modalitats terapèutiques: electroteràpia, làser, US, termoteràpia» (1 hora 23/11/06), i
«Hidroteràpia, massatge terapèutic, massoteràpia» (1 hora 23/11/06).

— Mireia Datsira Gallifa va participar com a membre de la Comisión de análisis y es-
tudio del grado de Terapia Ocupacional basado en competéncias (y contenidos) de la
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CNDEUTO, que va elaborar el document de comparació i equivalència entre les competències
específiques de Teràpia Ocupacional de la Enothe i del Libro Blanco de Terapia Ocupacional.

— Va impartir una xerrada sobre “L’autonomia personal“ dins el programa de la Setmana
de la Gent gran del Casal Mn. Guiteras de Vic, el 22 de juny.

— Va ser entrevistada en el programa Entrevista en temps de nit per Montserrat Font so-
bre el tema de les ajudes tècniques, les funcions del terapeuta ocupacional i el Sirius-Osona a
Ràdio Ona, Torelló, el 14 de juny. 

— Montserrat Faro, Olga Isern, Joan Carles Casas, Xavier Palomar i Pilar Soler van
presentar la comunicació Satisfacción y opinión por parte de los alumnos de los seminarios de simula-
ción a partir de maniquí y actor, al X Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería.
Albacete, 22-25 de novembre de 2006.

— Tamara Gastelaars i M. Consuelo Rivera i Toro van col·laborar en l’organització de
la jornada «Posant-se un mitjó», conjuntament amb l’Associació Professional de Teràpia
Ocupacional (APTOC) i l’Escola Universitària de Terrassa. Barcelona, març de 2007.

— Núria Gorchs Font va participar en el grup de suport «Tenir cura de l’altre... i de mi”
per a cuidadors informals de persones amb dependència, març de 2007.

— Va ser professora del curs de geriatria i gerontologia en el mòdul «Auxiliar de Treball
Social», organitzat pel Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vic. Juny-novembre de 2006.

— Va col·laborar en el Postgrau multidisciplinar en Cures Pal·liatives organitzat per la
Universitat de Barcelona i l’Institut Català d’Oncologia, amb el tema: «Formació de formadors»,
juny de 2007.

— Va ser professora del curs “Acompanyament al final de la vida” organitzat pel Col·legi
Oficial d’Infermeria de Barcelona, febrer de 2007.

— Va ser professora del curs bàsic de cures pal·liatives amb el tema: «Comunicació i
treball en equip», organitzat pel Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, febrer de 2007.

— Va impartir el mòdul de «Formació de formadors» en el Màster de Cures Pal·liatives,
organitzat per la Universitat de Lisboa, maig de 2007.

— Va impartir el curs d’actualització en infermeria «Presa de decisions al final de la
vida», organitzat per l’ABS Vic Nord, juny de 2007.

— Va impartir la xerrada «Comunicació, males notícies i dol», organitzada per l’Escola
Universitària d’Infermeria Gimbernat, maig de 2007.

— Va impartir la xerrada “Conviure amb les adversitats”. L’Escala, abril de 2007.
— Va impartir el curs introductori «Afrontament del dol». Tortosa, juny de 2007.
— Olga Isern Farrés va presentar la comunicació El sistema de apoyo al cuidador principal

y sus necesidades, en el X Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Albacete, no-
vembre de 2006.

— Elisenda Jaumira Areñas va presentar la comunicació Lactancia materna en situacio-
nes especiales: Madre no gestante, en el IV Congreso Español de Lactància Materna celebrat a
Tenerife, octubre de 2006.

— Va impartir un seminari de «Primers auxilis» a estudiants d’ESO del Col·legi Pare
Coll de Vic, juny de 2007.

— Va impartir un curs de Primers Auxilis a Sant Boi de Lluçanès, organitzat pel
Departament d’Educació. Servei Educatiu d’Osona. Gener-febrer de 2007. 
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— Daniel Jiménez Hernández va participar com a docent en el Curs de Postgrau de
Fisioteràpia Neurològica de l’E.U. Fisioteràpia Blanquerna de la UPL, febrer del 2007.

— Va participar com a docent en el Curs de Postgrau en Tècniques de Fisioteràpia en
Neurologia de Fisioformació. Abril del 2007

— Montserrat Lorenzo Ávila va ser impartir el mòdul «Auxiliar de Treball Social» del
curs de Geriatria i Gerontologia, organitzat pel Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vic. Juny-
novembre de 2006.

— Núria Obradors i Aranda va impartir la conferència Inquietudes del mercado alimen-
tario: ácidos grasos saturados, insaturados, omega 3 y trans, antioxidantes y fibra, en el marc de la Fira
Intersicop, Madrid, 13 de març de 2007.

— Núria Obradors Aranda i Eva Rovira Palau van participar en el workshop
Implementation of the European Dietetic Benchmark Statement, que es va celebrar a Birmingham,
Regne Unit, el setembre de 2006.

— Maria Carme Raurell Costa va participar com a docent en el curs “Per un envelli-
ment actiu i satisfactori: viure la vellesa amb plenitud”, impartit al Punt Òmnia del Palau Bojons
de Vic el 20 de febrer de 2007, i al Centre Sant Jordi de la Caixa de Catalunya de Manresa el 29
de març de 2007.

— Va organitzar la conferència «e-CAP, programa informàtic a l’APS», impartida per
l’equip d’APS de l’ABS de Salt, dins l’assignatura IC III, el dia 5 de maig.

— Maria Carme Raurell Costa i Pilar Soler Canudas van presentar la comunicació oral
Grupo de palabra, un espacio para la memoria, un espacio para recordar, al 6è Congrés de la AEC
(Simposium internacional de Enfermeria Comunitaria), celebrat a València del 8 a l’11 de no-
vembre de 2006. 

— Anna Rovira Sadurní va impartir el curs “Ús de les teràpies complementàries amb
la gent gran: introducció a les tècniques de respiració, relaxació, i massatges”, de 10 hores, re-
alitzat a l’Hospital de la Santa Creu de Vic en el marc del programa ILOSER del Consell
Comarcal d’Osona.

— Va ser professora del curs “Teràpies Complementàries en Infermeria: Marc legal i si-
tuació actual”, organitzat pel Col·legi d’Infermeria de Girona. Girona, febrer de 2007.

— Va ser professora del curs “Respiració, tècniques de relaxació i sofrologia en la gent
gran”, del grup 65, en el marc del Col·legi d’Infermeria de Barcelona, els mesos de març i abril
de 2007.

— Va impartir tallers de respiració i tècniques de relaxació en el marc de Firagran, maig
de 2007.

— Eva Rovira i Palau va impartir laa conferència “Alimentació equilibrada sinònim de
salut “ als estudiants de batxillerat del Col·legi Escorial de Vic.

— Va impartir el cicle de conferències “Bons hàbits alimentaris en la vellesa” organit-
zat pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic.

— Va participar com a moderadora en la sessió de pòsters de l’àrea temàtica de
“Nutrición Clínica y dietética hospitalaria; Alimentación y ciclos de la vida”, en el marc del III
Congreso de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. I Congreso Luso Español de
Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid, octubre de 2006.

— Judit Rusiñol i Rodríguez va participar com a docent en el curs: “Per un envelliment
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actiu i satisfactori: viure la vellesa en plenitud”, amb el taller: “Com adaptar l’habitatge a les nos-
tres necessitats? impartit al Punt Òmnia. Palau Bojons. Vic, 5 de desembre de 2006.

— Va impartir la ponència: “La valoració per l’adaptació de l’entorn físic. Tecnologia
assistida”. En el XII Curs de Geriatria. Envelliment i pèrdua d’autonomia: de la limitació fun-
cional a la dependència. Vic, 26-27 de juny de 2007.

— Judit Rusiñol i Rodriguez i M. Consuelo Rivera i Toro van assessorar el Consell
Comarcal Gironès-Salt sobre les funcions d’un terapeuta ocupacional en un SAD. Març de 2007.

— Marta Solà Serrabou va participar a les VII Jornades Mediterrànies de Fisioteràpia,
amb la comunicació lliure: “Programa d’exercicis físics per a la gent gran amb l’objectiu de mi-
llorar la mobilitat funcional, l’equilibri i l’aspecte social”. Maig de 2007.

— Àngel Torres Sancho va participar com a cocoordinador en el Projecte Melisa de
creació d’un Mediador Virtual entre els professionals d’APS de l’ABS de Salt i els usuaris im-
migrants. Aquest curs es dóna per acabada la primera fase.

— Va formar part del Comitè Científic del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia
(Infarma 2007).

— Va participar com a moderador a la taula rodona “L’oficina de Farmàcia com a su-
port en la coordinació entre atenció primària i atenció especialitzada”, al Congreso Europeo de
Oficina de Farmacia (INFARMA 2007).

— Va participar com a avaluador dels projectes de recerca presentats a les Beques del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), edició del curs 2006-07.

— Va formar part del Comitè Científic de la revista Circular Farmacèutica del COFB.
— Fité, B.; Torres, A.; Gascón, P.; Barau, M.; Estrada, M.; Capdevila, C. i Rodríguez,

C., van presentar la comunicació oral Estudio Pressfarm de seguimiento de pacientes diagnosticados de
hipertensión: Resultados del periodo de reclutamiento de la muestra, al Congreso Europeo de Oficina
de Farmacia (Infarma 2007).

— Pilar Turón Morera va ser professora del curs de geriatria i gerontologia en el mò-
dul d’Auxiliar de Treball Social, organitzat pel Taller d’Ocupació de l’Ajuntament de Vic. Juny-
novembre de 2006.

— Va impartir una xerrada sobre «Sexualitat humana» als alumnes de 2n d’ESO del
Col·legi Sant Miquel dels Sants. Vic, juny de 2007. 

— Va impartir un curs de Primers Auxilis a Sant Boi de Lluçanès organitzat pel
Departament d’Educació. Servei Educatiu d’Osona. Gener-febrer de 2007.

— Montserrat Vall Mayans va dur a terme la copresentació del pòster Curso de atención
al inmigrante y enfermedades importadas en la atención primaria. XXVI Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comunitaria. València, 18 de novembre de 2006.

— M. Carme Vilà Ormazábal va impartir la conferència “Alimentació saludable en
l’etapa escolar” al Centre d’Associacions, organitzada per el CAP i Ajuntament  de Salt el maig
de 2007.

— M. Carme Vilà Ormazábal i Míriam Torres Moreno van participar setmanalment,
de gener a juny, al programa de Ràdio Manlleu No dinarem, amb el tema “Alimentació saludable
per a tothom“.

— M. Carme Vilà Ormazábal, Nira Suárez i Laura Pérez van presentar la comunicació
Valoración de los hábitos alimentarios de una comunidad de Managua (Nicaragua) aI World Congress
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of Public Health Nutrition. VII Congreso de la SENC, que es va celebrar el setembre de 2006
a Barcelona.

— M. Carme Vilà Ormazábal, J. Carles Casas Baroy i Elisabet Sancho van presentar la
comunicació Análisis de la satisfación alimentaria de los usuarios del servicio de alimentación de un ge-
riátrico y propuestas de medidas correctoras aI World Congress of Public Health Nutrition.

— Cristina Vaqué Crusellas, Míriam Torres Moreno i Núria Obradors Aranda van pre-
sentar les comunicacions Evaluación de los hábitos alimentarios de la población universitaria de San
Juan (Argentina), Valoración cualitativa y cuantitativa de la alimentación de escolares, i El desayuno de
los escolares de 8 a 12 años de Osona, en format pòster, al III Congreso de la Asociación Española
de Dietistas Nutricionistas. I Congreso Luso Español de Alimentación, Nutrición y Dietética.
Madrid, octubre de 2006.

— Míriam Torres Moreno i Cristina Vaqué Crusellas van presentar la comunicació
Patrón alimentario de un grupo de futbolistas de la ciudad de Vic, en format pòster, al III Congreso
de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. I Congreso Luso Español de
Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid, octubre de 2006.

— Míriam Torres Moreno i Consol Blanch Colat van presentar la comunicació El aná-
lisis sensorial como herramienta de evaluación de la calidad alimentaria en chocolates, en format pòster,
al III Congreso de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. I Congreso Luso Español
de Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid, octubre de 2006.

— Cristina Vaqué Crusellas i Míriam Torres Moreno van presentar la comunicació-
pòster Evaluación de los hábitos alimentarios de la población universitaria de San Juan (Argentina), aI
World Congress of Public Health Nutrition. VII Congreso de la SENC. Barcelona, setembre
de 2006. 

— Núria Obradors Aranda, Míriam Torres Moreno i Cristina Vaqué Crusellas van pre-
sentar els pòsters Valoración del estado nutricional de la población escolar de Osona i Evaluación de la
calidad alimentaria en escolares mediante el test Kidmed, aI World Congress of Public Health
Nutrition. VII Congreso de la SENC. Barcelona, setembre de 2006.

— Cristina Vaqué va impartir el curs de dietètica “¿Què vols saber per menjar millor?”,
al Punt Jove de Vic.

Altres

— Lourdes Albiac i Suñer va participar en el grup d’Avaluació i Formació de la
Competència Clínica de l’Institut d’Estudis de la Salut. Gener- març 2007.

— Va ser corresponsal de l’EUCS a la revista Àgora d ’Infermeria.
— Va ser coordinadora del Consell Assessor de la col·lecció Salut d’Eumo Editorial.
— Montserrat Faro Basco i Olga Isern Farrés van participar en el grup d’Avaluació de

la competència clínica d’infermeria de l’Institut d’Estudis de la Salut, revisant i elaborant nous
casos.

— Anna Rovira Sadurní va ser membre del comitè organitzador del Congrés de Teràpies
Naturals que tindrà lloc a Barcelona el febrer de 2008.

— Marta Solà Serrabou va fer una intervenció de sis mesos de durada en un grup de
gent gran per millorar la salut. Amb la col·laboració del CAP Remei. Gener-juny de 2007.
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— Xavier Valeri Juncà va participar en el Seminari d’embenats funcionals. ABS CAP
Remei. Març 2007.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Assistència i participació a fòrums, jornades i congressos

— Calle, Gonçal. Assisteix a les jornades “El papel de las Universidades en el Desarrollo
Económico Asiática”. Casa Àsia, 9 de març de 2007.

— Assisteix a la jornada “Àsia: Beques, Ajuts i Programes de Formació”, organitzades
per Casa Àsia i la fundació CIDOB. 25 d’abril de 2007.

— Participa com a ponent a la conferència “Les principals teories econòmiques de la
Història” a la Facultat de Traducció, adreçada als estudiants del Màster d’Interpretació (espe-
cialitat Traducció jurídica). 6 de novembre de 2006.

— Casulleras, Enric. Pel novembre va impartir la conferència «Les grans teories eco-
nòmiques de la història» al Màster de Traducció de la FCHTI. 

— Pel febrer va participar a la Setmana Internacional de Valenciennes, dirigint un se-
minari sobre «Conflictes econòmics i polítics de l’era global».

— Presidència dels jurats dels IX Premis Universitat de Vic als millors treballs de re-
cerca de batxillerat.

— Corral, J.A. imparteix 4 hores de classe al Taller de Gestió Empresarial per a em-
presaris turístics de Tossa de Mar. Organitzat per la Universitat de Vic per a l’Ajuntament de
Tossa de Mar. 21 de març de 2007.

— Imparteix els mòduls Demanda i oferta turístiques de Vic i Organització turística
de Vic, del Curs d’Informadors Turístics de la Ciutat de Vic organitzat per l’Ajuntament de Vic
i la Universitat de Vic. 

— Corrius, Montse. Assisteix al congrés “Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para
Personas con  Discapacidad AMADIS’07. Granada, 21 i 22 de juny de 2007.

— Gallart, Josep. Assisteix a “Jornada interdisciplinar del coneixement escolar.
Experiències i models de treball als centres educatius”. 1a ed. 10 de maig de 2007. Facultat
d’Educació. UVic.

— Assisteix al seminari “Metodologies didàctiques en contextos virtuals” el 28 i 29 de
juny de 2007. Comissió d’Innovació Docent. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació. UVic.

— Jaén, Ferran G. Va participar a la taula rodona en directe a la televisió TV9: Bombolla
o canvi de cicle en el sector immobiliari?, el 10 d’octubre de 2006, TV9. Programa “L’aigua clara”.

— Va participar en el Tercer àmbit: “Economia ciutadana”, en els Col·loquis de Vic, 11
l’Economia. Els dies 5 i 6 d’octubre de 2006. El Sucre Vic. 

— Assisteix a les Trobades Empresarial 2006. 1 de desembre de 2006. El Sucre. Vic.
— Ha impartit classes en francès a l’Université de Franche Comté a Besançon un curs

monogràfic de 16 hores (del 19 de març al 30 de març de 2007) sobre el Negoci firal, matèria ava-
luable dels estudiants de gestió de 3r curs.
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— Masferrer, Anna assisteix al curs “Estratègies metodològiques en la docència: ense-
nyament reflexiu i metodologies participatives”, Universitat de Vic. 12 i 19 de febrer de 2007.

— Masferrer, Anna i Àngels Pinyana assisteixen al curs “Els recursos de la biblioteca
per a la docència i la recerca: el Refworks”, Universitat de Vic. 13 de  juny de 2006.

— Nicholls, Daniel, “El sistema democràtic dels Estats Units” dins la reunió del grup
DEMI a Braga, Portugal. Del 4 al 6 de novembre de 2006.

— Martori, J.C, el 2 i 3 de novembre va assistir com a ponent al congrés I Simposi so-
bre l’immigració a Catalunya amb el títol “La segregació residencial de la població estrangera a
Catalunya i l’anàlisi de l’agrupament espacial”.

Participa com a membre del projecte del Llibre Blanc de l’Habitatge de Barcelona.
— Assisteix a la 4es Jornades sobre immigració i societat, amb la conferència “Els in-

dicadors de segregació residencial: concepte, mesures i aplicacions”. 
— Pardo Kuklinski, Hugo. (2006) «Pautas hacia un modelo de aplicación web institu-

cional universitaria. El caso de los webcom: sitios de facultades de comunicación de
Iberoamérica». ZER. Revista de estudios de comunicación, n. 21, nov. 2006, Universidad del País
Vasco (Bilbao).

— Pardo Kuklinski, Hugo; Cobo Romaní, Cristobal. (2007) «Planeta Web 2.0.
Inteligencia colectiva o medios fast food» (Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat
de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF. 2007).

— Ponce, Santi. Impaerteix la conferència “Eusebi Molera i Bros (1846-1932). Un ca-
talà forjador de la Califòrnia contemporània«, a la seu d’Òmnium Cultural el 23 de maig de 2007
en el cicle Catalans a Amèrica.

— Imparteix la conferència “Els reptes econòmics de la comarca d’Osona”, el 30 de
maig a la Sala Vila d’Abadal de l’edifici d’El Sucre, dins del cicle de conferències de l’Aula de la
Gent Gran d’Osona.

— Scolari, Carlos; Bertetti, P. (eds.) Semiotiche dei media en America Latina, Semiotiche,
Torino, Italia, (en prensa).

— (2006) La estética post-hipertextual. Volum col·lectiu en preparació. Seminario
Internacional Las Literaturas del Texto al Hipertexto/Literatures from Text to Hypertext.
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006 (en premsa).

— (2007) Defragmentaciones. Hipertextos. Interfaces. Interacciones. Sección Clínica de
Barcelona - Sección de Psicoanálisis y Pedagogía. Barcelona (en premsa).

— Scolari, Carlos; Micó, Josep Lluis, Navarro, Héctor; Pardo Kuklinski, Hugo (Grup
de Recerca d’Interaccions Digitals. GRID). 2006. Nous perfils professionals de l’actual panorama
informatiu, audiovisual i multimèdia de Catalunya. Eumogràfic. Vic, Barcelona.

— Scolari, Carlos; Jarque, José M.; Navarro Güere, Héctor (2006) Are you ready?
Discurso preventivo y guerra contra el terror de Estados Unidos, en Ready.gov. IV Encuentro
Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social. Santafé de Bogotá. Colombia (actes
en premsa).
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

— Consol Blanch i Montse Simon, han participat en la Setmana de la Ciència de
Noruega, Forkningsdagene-2006, organitzada per Norwegian Research Council. Van impartir
un taller de reconeixement de Plantes Aromàtiques i Espècies / Playing with our senses: the sense of
smell / Luktlek med sansene; adreçat a estudiants de 15-17 anys i públic en general, a la Facultat de
Física i Enginyeria de la Universitat d’Oslo, els dies 26 i 27 de setembre de 2006. El taller es va
desenvolupar en sis sessions per a 25-30 estudiants de secundària. La UVic va ser present a Oslo
conjuntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació-FCRI i la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona, en el marc del Projecte WONDERS (Welcome to Observations,
News & Demonstrations of European Research and Science).

— Carme Casas i Arcarons. Va assistir a l’acte de cloenda de la 2a Setmana de la
Custòdia del Territori en representació de la Universitat de Vic.

Va assistir a les següents sessions del Procés participatiu a la Conca del Ter Superior orga-
nitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua:

Jornada de debat La conca del Ter Superior i el sector de la recerca, les universitats i entitats
ambientals. 23 de febrer de 2007 a la Universitat de Vic.

Taller de propostes al Programa de mesures de la Conca del Ter Superior: Patrimoni natural,
paisatgístic i cultural del riu, el dia 23 de març a Sant Quirze de Besora. 

— Lídia Raventós i Canet. Va assistir a les Jornades sobre Elaboració d ’aliments reestruc-
turats: selecció i alternatives. Novembre 2006. Universitat de Lleida.

— Manuel Vilar i Bayó. Assistència al curs Estratègies Metodològiques en la docència: expe-
riències en assignatures científicotècniques. Vic, 7 i 15 de febrer de 2007.

Participació a les jornades Fuel cell today. Roma, 5, 6 i 7 d’octubre de 2006.
Participació al Curs d ’instal·lacions energètiques amb biomassa forestal, en el marc de la

Setamand de l’Aprofitament energètic de la biomassa forestal. Centre Tecnològic i Forestal de
Catalunya, Solsona, 6 al 10 de novembre de 2006.

Participació a les Jornades Universitat-Empresa, organitzades per l’Escola Universitària
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Barcelona, 10 i 11 de maig de 2007.

Participació a la Jornada sobre Optimització de la combustió, organitzada pel Grup de
Gestors Energètics. Barcelona, 30 de maig de 2007.
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FORMACIÓ CONTINUADA

El nou marc europeu d’ensenyament atorga a la formació contínua un paper essencial
a l’hora d’aconseguir una societat econòmicament més competitiva, una millor cohesió social i
també com a manera eficaç de promoure la ciutadania activa i el desenvolupament personal. El
pla de formació permanent europeu vol promoure l’adquisició d’habilitats bàsiques, inclosa
l’alfabetització digital , i proporcionar sistemes d’aprenentatge innovadors i més flexibles que
facilitin l’accés als ciutadans de qualsevol edat a una educació de qualitat.

L’Aula L3 de Formació Continuada de la Universitat de Vic treballa conjuntament amb
els centres i serveis de la mateixa universitat amb la finalitat de programar activitats formati-
ves innovadores i de la màxima qualitat adreçades a tots els públics interessats en l’aprenentatge
al llarg de la vida. 

L’Aula L3 de Formació Continuada té com a principals els objectius:
– Facilitar a persones, institucions i empreses, cursos i altres activitats formatives

d’especialització, actualització, aprofundiment, reorientació laboral o canvi professional. 
– Afavorir la incorporació dels titulats universitaris en el món laboral a través d’accions

formatives d’especialització i professionalització.
– Intensificar les relacions entre la universitat,  l’empresa i les institucions.

L’Aula L3 de Formació Continuada  de la UVic ofereix cursos d’especialització i de com-
plements de formació organitzats en les següents àrees d’interès:

Activitat física i esport Enginyeria
Biociències Estudis de gènere
Comunicació Humanitats
Idiomes Nutrició i aliments
Informació i Documentació Salut
Educació Traducció i Interpretació
Empresa Turisme

Els estudis propis de la UVic s’organitzen en diferents categories atenent els requisits
d’accés, els objectius, l’estructura, la durada i la certificació a què donen lloc: programes de post-
grau, programes d’especialització, cursos, seminaris, jornades i tallers d’extensió universitària.  

Amb el nom d’Aula L3 d’Accés Directe, durant el curs 2006-2007, s’han ofert una sè-
rie d’assignatures de titulacions de la UVic com a cursos de format semipresencial per accedir
als quals no s’exigia cap titulació acadèmica prèvia.

Per la seva banda, l’entorn empresarial té unes necessitats formatives cada vegada més
específiques que no poden cobrir-se amb un programa obert. Per això l’Aula L3 ofereix cursos
a mida, és a dir, programes adaptats a les necessitats d’una empresa o institució.

JOAN MASNOU

Delegat de la rectora per a la Formació Continuada i la Comunitat Universitària
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ACTIVITATS AULA L3

TÍTOL DE MÀSTER (TITOL PROPI DE LA UNIVERSITAT DE VIC)

VI Màster d ’Interpretació de Conferències
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Coordinació: Xus Ugarte i Maria Perramon, professores de la Facultat de Ciències
Humanes, Traducció i Documentació
Objectius: posar les bases de les tècniques de la interpretació de totes les modalitats i
proporcionar la formació i els coneixements necessaris per actuar d’intèrpret d’enllaç en
els àmbits comercial, d’assistència al turisme i per als serveis públics. Formar professio-
nals qualificats com a intèrprets de conferència, tant de consecutiva com de simultània,
i aprofundir en la interpretació especialitzada (mèdica, tècnica, jurídica i econòmica)
Professorat: Lydia Brugué, Pilar Gudayol, Maria González-Davis, Teresa Juliol, Montse
Pla, Maria Perramon, Richard Samson, Caterina Sugranyes, Josep Miquel Molina, Sílvia
Palà, Jaume Riera, Tatiana Salaet, Xus Ugarte, Sergio Viaggio.
Període de realització: del 3 d’octubre de 2005 al 2 de febrer de 2007
Durada: 60 crèdits ECTS
Alumnes matriculats: 8

Màster en Estudis de Gènere: Dones, Desenvolupament i Cultures
Organització: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID) i Centre Dona i
Literatura (UB) i amb el suport de l’Institut Català de les Dones (Generalitat de
Catalunya)
Coordinació: Francesca Bartrina, directora de la Càtedra UNESCO de la UVic
Objectius: oferir una formació teòrica i pràctica en estudis sobre dones i gènere i vincu-
lar la tasca investigadora i docent que es realitza a la universitat amb la societat en ge-
neral.
Professorat col·laborador: Francesca Bartrina (UVic), Núria Benach (UB), Leonor
Cantera (UAB), Neus Carbonell (UOC), Claude Carcenac (UVic), Isabel Carrillo (UVic),
Hélene Cixous (Univ. Paris 8), Isabel Clua (UAB), Mercè Coll (Drac Màgic), Eulàlia
Collelldemont (UVic), Fina Domènech (UVic), Montserrat Duch (URV), Nilda Estrella
(UVic), Montserrat Faro (UVic), Helena González (UB), Jordi Martí (UVic), Rafael
Mérida (U de Lleida), Annalisa Mirizio (UB), Patricia Morey (Univ. de Córdoba,
Argentina), Lola Palomo (UVic), Rosa Rius (UB), Miguel Ángel Sánchez (UAB), Carme
Sanmartí (UVic), Montserrat Sanmartí (URV), Marta Segarra (UB), Meri Torras (UAB)
i Maria Vilellas (Escola de la Pau, UAB)
Període de realització: del 24 d’octubre de 2005 al desembre de 2007
Durada: Modalitat on-line, 120 crèdits 
Alumnes matriculats: 15 
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Màster en Direcció d ’Empreses i Estratègies de Comunicació
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Judit Badia, professora de la Facultat d´Empresa i Comunicació.
Objectius: Oferir les eines necessàries per crear, executar i analitzar estratègies de di-
recció i de comunicació aplicades a l’empresa.
Professorat: F.G.Jaén Coll, Ramon Fabre, Jaume March, Carles Carreras, Lourdes Tebé,
Laura Juez, Joan Buxaderas, Eva Benito, Mercè Vidal, Julio Panizo, Carlos Scolari, Josep
Lluís Aznar i Pere Farreras.
Període de realització: 9 d’octubre de 2006 a 20 de juny de 2007
Durada: 300 hores (30 crèdits)

Màster en Qualitat i Seguretat alimentària. Sistema APPCC
Organització: Escola Politècnica Superior, en col·laboració amb l’empresa Business
Technology Consulting (BTC) –Assessorament i Formació
Coordinació i Supervisió: Amèlia Díaz-Guerra (BTC) i Lídia Raventós Canet, profes-
sora de l’Escola Politècnica Superior.:
Objectius: proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics que els capaci-
tin per al disseny, el desenvolupament i l’aplicació del sistema d’anàlisi de perills i punts
de control crítics (APPCC) en els diferents sectors de la indústria alimentària i la seva
integració dins la gestió de l’empresa.
Professorat: Concepció Agustí (BTC), Núria Aixut (BTC), Núria Barniol (BTC), Isabel
Cirerol (BTC), Cristina Condeminas (BTC), Albert Hueso (UVic) i M. Mercè Molist
(UVic)
Període de realització: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Durada: 450 hores (45 crèdits)
Alumnes matriculats: 39

DIPLOMA DE POSTGRAU

Postgrau en Infermeria en anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor (3a ed)
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Olga Isern  i Farrés, professora de la Universitat de Vic; Teresa Planella i
Rius, metge especialista en anestesiologia i reanimació de l’Hospital General de Vic;
Jordi Serrat i Puyol, metge especialista en anestesiologia i reanimació de l’Hospital
General de Vic.
Objectius: adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per donar una atenció
perioperatòria integral i de qualitat.
Professorat: personal de les unitats d’Anestèssia, reanimació i Terapèutica del Dolor de
l’Hospital General de Vic i professorat de la Universitat de Vic.
Període de realització: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Durada: 200 hores (20 crèdits)
Alumnes matriculats: 30
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Postgrau en Equitació terapèutica i hipoteràpia
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Judit Rusiñol, professora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
i Sònia Romera i Figuerola, Mestra d’educació especial i directora del Centre Hípic
Adaptat Mas Aragó
Objectius: adquirir els coneixements necessaris per utilitzar el cavall com a recurs tera-
pèutic i educatiu. Comprendre el rol dels diferents professionals que intervenen en equi-
tació terapèutica. Desenvolupar plans d’actuació interdisciplinaris adaptats a les dife-
rents disfuncions físiques, psíquiques, sensorials i/o socials de la persona. Conèixer les
malalties i trastorns que es poden beneficiar de l’equitació terapèutica. Promoure la re-
cerca a l’equitació terapèutica en l’atenció a persones amb dificultats motrius, psíqui-
ques, sensorials i/o socials.
Professorat: Sònia Romera Figuerola, Katrin Kopperschmidt, Ästrid Barqué i Barrachina,
Wesley H. Singleton Nuesch, David Godall Sanromà, Isabel Salama Falabella, Jaume
Salés, Mònica Goya, Miquel Canciller Martínez, Maria Rifón, Mar Colomo, Susana
Gandul, Barbara Viader, Begoña Velilla, Pere Roure, Joan Mir, Miguel Angel Díaz
Període de realització: de gener de 2007 a febrer de 2008
Durada: 250 hores (25 crèdits)
Alumnes matriculats: 27

Postgrau en Mediació familiar i comunitària (3a ed)
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Joan Sala Baiget
Objectius: aprofundir les bases de la mentalitat mediadora per a una cultura de la pau i
un treball comunitari. Enfocar la gestió del conflicte, tant en l’àmbit familiar com en el
comunitari, des d’una vessant positiva i no destructiva. Evitar l’escalada del conflicte i
treballar per una correcta gestió que ens porti a la millor solució per a totes les parts im-
plicades.
Professorat: Miquel Genís Serra (UVic), Lola Palomo Chinarro (UVic) Pilar Prat Viñolas
(UVic) Joan Sala Baiget (UVic) Josep Santacreu Tanyà (UVic) Àngel Serra Jubany (UVic)
Marcel Barjoan Lloreda (Mestre i Mediador) Assumpta Cumeras Costa (Psicóloga i
Mediadora) Ferran Lambea Arcéiz (Llicenciat en dret i mediador) Montserrat Martínez
Camps (Llicenciat en Dret i Mediador) Jordi Muner Armengol (Llicenciat en Pedagogia
i Mediador) Anna Om Cararach (Llicenciada en Dret i Mediadora) Josep Lluís Vàquez
Carrera (Llicenciat en dret i Mediador)
Període de realització: de novembre de 2006 a juny de 2007
Durada: 210 hores (21 crèdits)
Alumnes matriculats: 20

Postgrau en Qualitat i Seguretat alimentària. Sistema APPCC
Organització: Escola Politècnica Superior, en col·laboració amb l’empresa Business
Technology Consulting (BTC) –Assessorament i Formació
Coordinació i Supervisió: Amèlia Díaz-Guerra (BTC) i Lídia Raventós Canet (UVic).
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Objectius: proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics que els capaci-
tin per al disseny, el desenvolupament i l’aplicació del sistema d’anàlisi de perills i punts
de control crítics (APPCC) en els diferents sectors de la indústria alimentària i la seva
integració dins la gestió de l’empresa.
Professorat: Concepció Agustí (BTC), Núria Aixut (BTC), Núria Barniol (BTC), Isabel
Cirerol (BTC), Cristina Condeminas (BTC), Albert Hueso (UVic) i M. Mercè Molist
(UVic)
Període de realització: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Durada: 200 hores (20 crèdits)
Alumnes matriculats: 48

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Certificat d ’especialització en biblioteques escolars i infantils
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació i Biblioteca
Can Butjosa i amb el suport de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de
Catalunya, Grups Bibliomèdia.
Coordinació: Joan-Isidre Badell (UVic) i Alberto Reinoso (Biblioteca Infantil i Juvenil
“Can Butjosa”)
Objectius: proporcionar formació especialitzada en gestió de biblioteques escolars i in-
fantils.
Període de realització: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Durada: 200 hores
Alumnes matriculats: 4

CURSOS, JORNADES I TALLERS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Curs d ’Estratègia de comunicació corporativa
Organització: Facultat d´Empresa i Comunicació
Coordinació: Julio Panizo, (UVic).
Objectius: Valorar la importància que una bona gestió de la comunicació pot suposar per
a la planificació i la projecció estratègica de les empreses. Descobrir les diferents eines
que una empresa por fer servir per gestionar la seva comunicació davant dels seus pú-
blics. Conèixer què pot demanar una gerència empresarial al seu departament de comu-
nicació
Període de realització: del 23 de gener al 20 de març de 2007
Durada: 50 hores
Professorat: Julio Panizo (UVic).
Alumnes matriculats: 7
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Curs d ’Empresa, xarxes i comunicació on-line.
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Carlos Scolari, (UVic).
Objectius: Descriure l’evolució de la World Wide Web i de les noves tecnologies col·la -
boratives. Desenvolupar capacitats analítiques per avuar un projecte web. Conèixer les
noves tendències de la publicitat i de les relacions públiques a la World Wide Web
Període de realització: del 16 d’abril al 20 de juny de 2007
Durada: 50 hores
Professorat: Carlos Scolari, (UVic)
Alumnes matriculats: 8

Curs de Direcció estratègica de l´empresa.
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Ferran G. Jaén, (UVic)
Objectius: Donar el marc conceptual necessari per analitzar i formular l’estratègia em-
presarial dins d’un context de competitivitat i de globalització. Facilitar una reflexió crí-
tica dels enfocaments empresarials més destacats en el darrers anys per adaptar
l’estratègia de les empreses al canvi en els mercats.
Període de realització: del 9 d’octubre a l´11 de desembre de 2006
Durada: 50 hores
Professorat: Ferran G. Jaén, (UVic)
Alumnes matriculats: 9

Curs de Direcció de recursos humans: estratègies, processos i competències professionals
Organització: Facultat d´Empresa i Comunicació
Coordinació: Elisabet Paxau, (UVic)
Objectius: Adquirir una visió estratègica dels recursos humans dins l´organització.
Conèixer i desenvolupar aquelles competències directives necessàries per la funció de
Direcció de Recursos Humans, i en general per la direcció de persones en qualsevol àrea
funcional de l´empresa.
Període de realització: del 10 d´octubre al 14 de desembre de 2006
Durada: 50 hores
Professorat: Eva Benito
Alumnes matriculats: 14

Curs de Direcció i gestió economicofinancera
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Mercè Vidal, (UVic)
Objectius: Aportar els conceptes bàsics que permetin la interpretació dels estats comp-
tables i financers de l’empresa. Aportar una metodologia d’anàlisi i presa de decisions
econòmiques i financeres.
Període de realització: de 22 de gener a 19 de març de 2007
Durada: 50 hores
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Professorat: Mercè Vidal, (UVic)
Alumnes matriculats: 10

Curs de Comerç Internacional
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Josep Lluís Aznar Campins, consultor
Objectius: Adquirir els coneixements sobre la situació actual del comerç internacional,
saber quins són els aranzels i les barreres de l’entrada de mercaderies, i en general, co-
nèixer els elements bàsics de la contractació internacional.
Període de realització: de 17 d’abril a 14 de juny de 2007
Durada: 50 hores
Professorat: J.L. Aznar
Alumnes matriculats: 8

Curs de Cyriax. Massatge transversal profund
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Carles Parés Martínez, (UVic)
Objectius: proporcionar els coneixements tècnics per realitzar el massatge transversal
profund i integrar-lo com una competència de la seva activitat professional.
Professorat: Dolors Casals Puig, (UVic)
Període de realització: febrer de 2007
Durada: 20 hores 
Alumnes matriculats: 22

Curs de Dietètica aplicada a l’esport
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Miriam Torres Moreno, (UVic)
Objectius: proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics de la nutrició i
la dietètica esportiva tot treballant la fisiologia i el metabolisme de l’exercici físic, la va-
loració de l’estat nutricional i la determinació dels requeriments nutricionals, els aspec-
tes nutricionals segons l’esport, la planificiació dietètica i la suplementació nutricional
en esportistes.
Professorat: J.C. Casas Baroy, Dr. Agustí Comella Cayuela, Dr. Pedro Alberto Galilea,
Francesc Marin Serrano, Victòria Pons Sala, Mireia Porta Oliva, Dr. Pere Pujol Amat,
Fran cisco Rosés Amat, Miriam Torres Moreno.
Període de realització: de setembre a desembre de 2006
Durada: 60 hores 
Alumnes matriculats: 11

Curs de tècniques de tractament en teràpia ocupacional pediàtrica
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Tamara Gastelaars, (UVic) i Sara Jorquera Cabrera, Directora de Formación
AYTONA, Madrid.
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Objectius: Adquirir els coneixements necessaris per poder intervenir en el tractament
del nen amb discapacitat i/o necessitats especials en les diferents etapes del desenvolu-
pament.
Professorat: Barbara Viader, Carmen Garcia Rodriguez, Beatriz Matesanz
Període de realització: 23 i 24 de febrer 2007, 23 i 24 de març de 2007 i 27 i 28 d’abril de
2007
Durada: 36 hores 
Alumnes matriculats: 23

Curs sobre El model canadenc del desenvolupament ocupacional
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació:, Tamara Gastelaars (UVic)
Objectius: donar a conèixer el model processal canadenc de desenvolupament ocupa-
cional i l’instrument de valoració del model canadenc de desenvolupament ocupacional
i reflexionar sobre la seva aplicació a la pràctica professional.
Professorat: Salvador Simó, (UVic)
Període de realització: 5 i 19 de maig de 2007
Durada: 10 hores 
Alumnes matriculats: 29

Curs d ’Embenats terapèutics
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Elisenda Jaumira Areñas, (UVic)
Objectius: Millorar la qualitat de l’assistència mitjançant l’establiment d’unes pautes es-
tandarditzades a l’hora de fer els embenats. Proporcionar els coneixement de les conse-
qüències d’una mala praxi i dels materials disponibles més adients a cada situació, així
com també donar recomanacions per a la prevenció i recuperació de la lesió.
Professorat: M Carme Llobet Abizanda, Infermera del Servei d’Urgències, Marcel·la
Sarró Plana, infermera Consultes Externes, Dolors Rosines Cubells, metge traumatò-
loga, tots ells de la Xarxa Assistencial Althaia de Manresa.
Període de realització: març i abril de 2007
Durada: 20 hores 
Alumnes matriculats: 28

Curs d ’Informadors turístics de la ciutat de Vic
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i l’Ajuntament de Vic
Coordinació: Elisabet Paxau, (UVic)
Objectius: donar una formació integral relativa al potencial turístic que ofereix la ciutat
de Vic, dins el context de la comarca d’Osona, i formar futurs informadors turístics de
la ciutat de Vic i captar professionals que puguin formar part de la borsa d’informadors
de l’Oficina de Turisme de Vic.
Professorat: Miquel Surinyach (Ajuntament de Manlleu), Vicenç Pascual (IES Jaume
Callís, Vic), Assumpta Cirera (Museu Episcopal de Vic), Fèlix Delafuente (Museu de l’Art
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de la Pell de Vic), Miquel Ylla-Catallà (Especialista en l’obra de Josep Maria Sert), Anna
Palomo (UVic), Xavier Roviró (President del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona), Eva
Rovira (UVic), J.A.Corral (UVic), Irene Boixeda (Oficina de Turisme de Vic).
Període de realització: del 23 de gener al 27 de març de 2007
Durada: 65 hores 
Alumnes matriculats: 24

Curs de Realització de guions per a ficció televisiva
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació,
Coordinació: Santos M. Mateos, (UVic)
Objectius: conèixer les diferents etapes de l’escriptura d’un guió i les exigències de la in-
dústria televisiva en comparació amb la cinematogràfica.
Aprendre les tècniques d’escriptura i diàleg de guions per a ficció televisiva i
reconèixer aquestes tècniques en els diferents formats i gèneres de la ficció televisiva.
Professorat: Damián Fraticelli (Universidad de Buenos Aires)
Període de realització: del 16 d’octubre de 2006 al 08 de gener de 2007
Durada: 30 hores 
Alumnes matriculats: 19

Curs de Noves iniciatives en comunicació del patrimoni cultural i museus
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació i Comunicació i Museu Episcopal de
Vic
Coordinació: Santos M. Mateos, (UVic)
Objectius: dotar l’alumnat d’un sòlid marc teòric global i presentar les iniciatives actu-
als més novedoses en el camp de la comunicació del patrimoni cultural dels museus, des
de la confecció dels discursos fins a la promoció del servei patrimonial.
Professorat: Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad Complutense de Madrid), Jorge
Morales (consultor en interpretació del patrimoni), Olaia Fontal Universidad de
Valladolid), Monica Ardemagni (cap de projectes de sensibilització de l’ICCROM), Cèsar
Carreras (UOC), Santos M. Mateos (UVic)
Període de realització: del 5 de maig al 09 de juny de 2007
Durada: 60 hores
Alumnes matriculats: 13

Curs de Transformació de matèries primeres biològiques
Organització: Escola Politècnica Superior
Coordinació: Lídia Reventós, (UVic)
Objectius: proporcionar els coneixements per a la transformació de matèries primeres
biològiques, complint amb les directives de la normativa de procés, impulsar el desen-
volupament de les transformacions biològiques i fomentar la creació de noves empreses
i proporcionar eines per a millorar la gestió de les empreses biològiques ja existents.
Professorat: Núria Alonso (Instituto de Ecomercado), Montse Escutia (Associació Vida
Sana), Albert Hueso (UVic), Montserrat Masoliver (UVic), M. Mercè Molist (UVic), Joan

253Formació continuada



Picazos (Biocop) i Lídia Raventós (UVic).
Període de realització: Del 18 de febrer al 10 de maig de 2008
Durada: 120 hores
Alumnes matriculats: 11

Curs d ’Art i infància
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Teresa Buscart, (UVic)
Objectius: analitzar les diferents obres des d’una perspectiva psicològica, artística i so-
ciològica. L’anàlisi es farà a partir de les imatges que representen situacions de relació
adults i infants, i els infants entre ells, aprofitant les representacions sobre l’alletament,
el joc infantil i la vestimenta.
Professorat: Sílvia Parrat, Anna Palomo (UVic) Assumpta Cirera, Miquel Pérez (UVic),
Víctor Sunyol (UVic) Víctor Obiols (UVic) Dolors Rusiñol (UVic)
Període de realització: 4 maig de 2007 
Durada: 20 hores
Alumnes matriculats: 27

Curs d ’Actualització en didàctica de la llengua i la literatura: L’ensenyament de la lectura
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Teresa Puntí, (UVic)
Objectius: aprofundir en la didàctica de la llengua i la literatura a partir de sessions de tre-
ball pràctiques amb especialistes en la matèria.
Professorat: Assupta Fargas (UVic), Francesc Codina (UVic) Ramon Pinyol (UVic)
Manuel Llanas (UVic), Eusebi Coromina (UVic), Teresa Puntí (UVic), Dolors Rovira
(CEIP Guillem de Montrodon, Vic) M. Carme Bernal (UVic), Carme Rubio (UVic)
Carme Torrents (Casa Museu Verdaguer) M. Àngels Verdaguer (UVic) Llorenç Soldevila
(UVic  i UB)
Període de realització: 12, 15, 17, 19, 22 i 24 de febrer de 2007
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 36

XI Jornades de traducció a Vic: dret i traducció
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació amb la
col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística, la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Jaume I i LEXTRA.
Coordinació: Xus Ugarte, (UVic)
Període de realització: 19 d’abril
Durada: 7 hores
Alumnes matriculats: 65

Jornada Converses pedagògiques. Educació i cultura: creació o transmissió?
Organització: Facultat d’Educació
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Coordinació: Eulàlia Collelldemont, (UVic)
Objectius: abordar qüestions bàsiques respecte de dos eixos de l’activitat humana, com
són la creació i la transmissió, aplicats al camp artístic, literari i científic. Així mateix, es
tractarà de les implicacions pedagògiques donat que l’educació es troba enmig d’aquestes
dues dimensions de l’activitat humana. 
Període de realització: març de 2007
Durada:  6 hores
Alumnes matriculats: 46

IV Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a primària
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Núria Medina Casanovas i Anna Vallbona González, (UVic)
Objectius: Aprendre a utilitzar el recurs del conte per a l’ensenyament de l’anglès a in-
fantil, valorar com treure profit de les visites al teatre per alumnes d’educació primària
i la utilització de l’anglès en l’aprenentatge d’assignatures curriculars.
Període de realització: 21 i 24 de novembre de 2006
Durada:  6 hores
Alumnes matriculats: 55

IV Jornades de l’activitat física: lleure, gestió esportiva i responsabilitat social
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Eduard Comerma Torras, (UVic)
Objectius: proporcionar eines, idees i exemples a tots aquells que treballen en el món de
l’oci, de la gestió i de l’activitat esportiva
Període de realització: 24, 25 i 26 d’abril de 2007
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 47

III Jornades d ’Educació Infantil. Per a ensenyants d ’Escola Bressol i Parvulari
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Teresa Buscart Corominas, Montserrat Moix Puig, (UVic)
Objectius: reflexionar sobre diferents aspectes que tenen a veure amb els processos ini-
cials de creació de símbols
Període de realització: 10 i 11 de novembre de 2006
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 69

Taller sobre La protecció de les empreses contra l’ús maliciós d ’internet
Organització: Escola Politècnica Superior en col·laboració amb Informàtica Feu S.L.
Coordinació: Maria Àngels Crusellas Font, (UVic) i Meritxell Feu Camps, Informàtica
Feu, S.L.
Objectius: compartir i avaluar la importància que té la seguretat digital en l’organització
d’una empresa.
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Període de realització: Divendres 27 d’abril de 2007
Durada: 4 hores
Alumnes matriculats: 50

Taller de parlar en públic
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Àngel Serra Jubany, (UVic)
Objectius: adquirir habilitats per parlar en públic a partir de simulacions diverses i dife-
rents exercicis de comunicació. 
Període de realització: 16 i 17 d’abril de 2007
Durada: 8 hores
Alumnes matriculats: 27

CURSOS DE L’AULA D’ACCÉS DIRECTE

Producció en matèries primeres
Microbiologia i parasitologia
Competitivitat i innovció tecnològica a l’empresa
Automatització de processos industrials
Alimentació i cultura
Gestió d’empreses
Direcció comercial
Lideratge i motivació en equips de treball
Tècniques de comerç exterior
Dificultat d’aprenentatge: eines per a l’avaluació i la resposta educativa
Iniciació a la traducció francès-català
Iniciació a la traducció anglès-català

En aquests cursos semipresencials de titulacions de la UVic (cursos d’accés directe) s’hi van ma-
tricular un total de 33 alumnes de formació continuada.

CURSOS A MIDA

Durant aquest curs s’han organitzat des de l’Aula L3 de Formació Continuada 12 cursos a mida
per a empreses, consells comarcals, ajuntaments i altres institucions.



ESCOLA D’IDIOMES

El curs acadèmic 2006-07 ha estat marcat pel canvi d’ubicació de l’Escola d’Idiomes, que
des d’aleshores està situada a la Masia de la Torre dels Frares. Això suposa un salt qualitatiu im-
portant, atès que, amb entrada independent des del carrer, visualitza el servei i l’obre molt més a
la ciutat. D’altra banda, s’han pogut concentrar totes les classes a la Torre dels Frares, això fa que
tota l’activitat de l’Escola d’Idiomes quedi clarament localitzable i no dispersa pel campus. 

Un altre fet important ha estat la desvinculació de l’Escola d’Idiomes i de la Facultat
d’Em presa i Comunicació, que ha creat el seu propi departament de llengües estrangeres aplica-
des a l’empresa i a la comunicació. D’aquesta manera l’Escola d’Idiomes es concentra en la gestió
de cursos d’idiomes adreçats a tota la comunitat universitària i al públic en general.

El desplegament progressiu de l’Escola Oficial d’Idiomes de Vic amb la nova seu al centre
de la ciutat suposa una difícil competència que ens ha d’esperonar a proposar altenatives als cur-
sos ordinaris, atès que no podem competir amb els seus preus, però sí que podem intentar ser
més flexibles en tipus de cursos, quantitat d’alumnes per classe, horaris, etc.

Pel que fa a l’oferta ordinària de cursos d’idiomes, s’han fet cursos de 6 llengües diferents:
alemany, anglès, àrab, francès, italià i xinès. A banda dels cursos ordinaris, s’han impartit cursos
de preparació d’exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. El nombre total d’estudiants
en aquests cursos ha estat de 253 cosa la qual suposa un increment del 26%. L’objectiu principal
de cara al curs 2007-08 és consolidar aquest creixement. Amb aquesta intenció introduïrem cur-
sos extraordinaris de durada variable i impartits al migdia, especialment pensats per a gent que
treballa i vol aprofitar aquest espai: Parlons!, Eating in English, Introducció a la llengua i cultura
marroquines.

En col·laboració amb l’Oficina de Mobilitat, l’Escola d’Idiomes ha organitzat els cursos
de català i de castellà per a estudiants estrangers. També s’han organitzat cursos de català per a
estudiants de la resta de l’Estat. S’ha distingit entre estudiants que tenen el català com a assigna-
tura troncal  i estudiants que necessiten el català de forma instrumental per entendre les classes.

L’Escola d’Idiomes continua treballant en la formació in-company, desenvolupant cursos
a mida per a empreses de la comarca

Aquest juliol, i per primer cop, s’ha engegat l’Escola d’Idiomes d’Estiu. Amb la proposta
“d’idiomes comprimits”. Durant el mes de juilol es van fer cursos amb una durada de 72 hores de
classe, el treball de tot un curs acadèmic. La idea va tenir una bona acceptació i finalment es van
fer un curs d’anglès de nivell intermedi i un curs de francès de nivell inicial.

Per acabar, vull recordar que l’ONU va declarar el 2008 Any Internacional de les Llengü-
es i des de l’Escola d’Idiomes, en col·laboració amb tots els departaments de llengua de la UVic,
volem celebrar-ho i donar a conèixer la nostra tasca per a la difusió i la defensa de la diversitat lin-
güística.

Només em queda agrair al professorat de l’Escola d’Idiomes, al personal d’Administració
i a Neus Salto, becària del servei, la professionalitat i la dedicació amb què han tirat endavant
tots els projectes que hem anat engegant així com el seu compromís amb l’Escola i la Universitat
de Vic. 
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PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’IDIOMES

SERGI DOMÍNGUEZ I TARRAGONA

Director de l’Escola d’Idiomes
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XII UNIVERSITAT D’ESTIU. VIC 2007

La Universitat de Vic va oferir, en aquesta XII edició de la Universitat d’Estiu, un total
de 42 cursos. S’ha mantingut el marc territorial de cursos impartits fora de la ciutat de Vic,
l’oferta a professionals de diferents àmbits i a estudiants d’altres universitats.

Del conjunt de la programació  d’enguany ha destacat la continuïtat d’alguns cursos que
ja s’han realitzat en altres edicions; la gran quantitat de cursos dedicats a temes educatius i so-
cials i l’èxit dels de salut, nutrició i aliments. Així mateix, cal destacar el conveni de col·laboració
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que, en l’edició d’enguany, sub-
vencionava una part de la matrícula de vint-i-tres cursos de la Universitat d’Estiu de la UVic al
professorat de centres d’educació infantil, primària i secundària sostinguts amb fons públics.

Els cursos s’han agrupat en les temàtiques de: Música, Esport i activitat física, Salut, nu-
trició i aliments, Medi ambient i natura, Biotecnologia, Comunicació i empresa, Educació i so-
cietat, Història i arqueologia, Art i disseny i Astronomia i s’han impartit a diferents poblacions
de Catalunya per tal de fer present la Universitat de Vic d’una manera més àmplia i facilitar als in-
teressats la possibilitat d’assistir-hi: Vic (29), Barcelona (6), Granollers (3), Roda de Ter (1), Malla
(1), Montesquiu (1) i Manlleu (1).

PLATAFORMA CULTURAL

Acte inaugural
Homenatge a la il·lustradora Pilarin Bayés. Encomi a càrrec de la Dra. Carme Sanmartí.
Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic.

Exposició 
10 anys de cartells a la UVic. Recorregut històric a través de diversos cartells realitzats per
Eumogràfic. Exposició comissariada per Miquel Pérez.
Sala d’exposicions de Caixa Manlleu. Organització: Eumogràfic.

Mostra artística
Literatures. 3a Mostra d’Arts de la UVic. Organitzada amb la voluntat de donar a conèi-
xer les activitats artístiques que desenvolupen els membres de la comunitat universitària
de la UVic amb inquietuds literàries.
Organització: Oficina de Gestió Cultural de la UVic.

Exposició fotogràfica
La mà de l’home sobre el Medi Ambient: el medi terrestre.
Exposició de les fotografies que han participat en el V Concurs Fotogràfic de Medi Am-
bient.
Organització: Escola Politècnica Superior, Servei d’Audiovisuals, Àrea de les TIC, Àrea
de Comunicació i Servei d’Estudiants.



Presentació de llibre
El llenguatge dels polítics. Anàlisi del cas català, de Margarida Bassols, professora de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Editat per Eumo Editorial dins la col·lecció “Llen-
gua i Text”. Organització: Eumo Editorial.

Exposició i lectura de textos
Dones de Teatre
Homenatge a les actrius i les dramaturgues que aconseguiren bastir-se una carrera als es-
cenaris catalans al llarg del segle XX. Aquesta exposició planteja promoure’n la visibilitat
mitjançant el recordatori biogràfic de les seves trajectòries i les imatges dels muntatges
en què van participar. 
Institut del Teatre. Centre d’Osona. Organització: Grup de recerca “Estudis de gènere,
dona i societat”, CEID-UVic. 

CURSOS

Body Music – Body Percussió (didàctica de la percussió corporal)
Coordinació del curs: Mercè Carrera (UVic)
Professorat: Javier Romero (Universitat d’Alacant – Escola Europea de Berlín).
Alumnes matriculats: 27
Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 16  / Altres universitats i/o professionals: 11 

Sibelius. Introducció a l’edició de partitures per ordinador
Coordinació del curs: Marc Vaillo (UVic)
Professorat: Òscar Aranjo (compositor de cinema) i Marc Vaillo (UVic)
Alumnes matriculats: 9
Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 5 / Altres universitats i/o professionals: 4 

Wellness: entrenament funcional amb resistències
Coordinació del curs: Marta Solà (UVic)
Professorat: Ramon Rosanes (llicenciat en CAFE) i Sergi Martín (llicenciat en CAFE).
Alumnes matriculats: 12
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 10 / Altres universitats i/o professionals: 2 

La dansa del ventre com a instrument terapèutic (3a edició)
Coordinació del curs: Roser Picas (UVic)
Professorat: Josep J. Aparici (tècnic en electroteràpia), Manel del Moral Sánchez (fisiote-
rapeuta), Sara López (terapeuta ocupacional), Olga Ruiz (infermera, fisioterapeuta i lle-
vadora), Marta Solà (UVic), Roser Picas (UVic).
Alumnes matriculats: 26
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 22 / Altres universitats i/o professionals: 4 
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Estratègies per treballar en grup
Coordinació del curs: Tamara Gastelaars (UVic)
Professorat: Iván González (terapeuta ocupacional i psicodramatista) i Jennifer Gallego
(terapeuta ocupacional i psicodramatista).
Alumnes matriculats: 14
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 8 / Altres universitats i/o professionals: 6

Introducció a la teràpia assistida amb cavalls
Coordinació del curs: Judit Rusiñol (UVic)
Professorat: Sònia Romera (Mestra d’Educació Especial, reeducadora mitjançant l’e qui -
tació).
Alumnes matriculats: 15
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 12 / Altres universitats i/o professionals: 3 

Alimentació i cuines del món (2a edició)
Coordinació del curs: Míriam Torres (UVic) i Cristina Vaqué (UVic)
Professorat: Salah Jamal (UVic), Isidre Vila (UVic), Roberto Lozano (cuiner), Nath Surin-
der (cuiner), Míriam Torres (UVic), Cristina Vaqué (UVic).
Alumnes matriculats: 12
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 9 / Altres universitats i/o professionals: 3 

Feng shui i geobiologia: com dissenyar espais harmònics i saludables
Coordinació del curs: Montserrat Faro (UVic)
Professorat: Elisabet Silvestre (doctora en ciències, experta en geobiologia i consultora
de fengh shui).
Alumnes matriculats: 30
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 25 / Altres universitats i/o professionals: 5

XI Curs de cardiologia per a metges d ’atenció primària i IX Jornada Cardiovascular d ’Osona
Coordinació del curs: Josep Sadurní (HGV), Antoni Iruela (ABS Centelles).
Professorat: J. Lima, J.C. Pedro-Botet, J.A. Laporte, E. Vinyoles, E. Ros, C. Sanclemente,
M. Gallofré, R. Masià, J. Casanovas, A. Jovell, Ll. Recasens, C. Falces, M. Heras, J. Mo-
nell, M. Sabaté, R. Andrea, J. Sadurní, M. A. Pedragosa, Ll. Llauger, A. Fonquerni, P. Fer-
ràs, Z. Oliver, M. LLonch.
Alumnes matriculats: 88
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 10 / Altres universitats i/o professionals: 78

XII Curs de geriatria. Envelliment i pèrdua de l’autonomia: de la limitació funcional a la dependència.
Coordinació del curs: Anna Bonabont (CEEC), Joan Espaulella (HSC).
Professorat: Juan J. Baztán, M. Blasco, E. Busquets, J. C. Contel, J. de Andrés, I. Fort, J. A.
García, C. Guinovart, S. Mateu, N. Pla, A. Rivero, J. Roca, Esther Rovira, Eva Rovira, E.
Zapata, J. Rusiñol, P. Serra.
Alumnes matriculats: 134

261Formació continuada



Fotografia digital de natura
Coordinació del curs: Jordi Viver (UVic)
Professorat: Carles Martorell (biòleg i fotògraf)
Alumnes matriculats: 20
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 16 / Altres universitats i/o professionals: 4 

Taller de negociació (4a edició) 
Coordinació del curs: José A. Corral (UVic)
Professorat: Joan Sala (UVic), Francesc Baqué (UVic), Santi Rovira (Confisergur), José A.
Corral (UVic)
Alumnes matriculats: 17
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 15 / Altres universitats i/o professionals: 2

Introducció al disseny de pàgines web (3a edició)
Coordinació del curs: Marta Marimon (UVic)
Professorat: Marta Marimon (UVic)
Alumnes matriculats: 19
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 16 / Altres universitats i/o professionals: 3 

Violència a les aules. Prevenció i tractament del Bullying (2a edició)
Coordinació del curs: Joan Sala (UVic)
Professorat: Joan Sala (UVic)
Alumnes matriculats: 29
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 12 / Altres universitats i/o professionals: 17 

El llenguatge audiovisual en el currículum obligatori
Coordinació del curs: Montse Casas (UVic)
Professorat: Joan Ferrés (UPF), Aurora Maquinay (Dept. Educació de la Generalitat de 
Catalunya), Montserrat Moix (Teleeduca), Montse Casas (UVic).
Alumnes matriculats: 11
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 6 / Altres universitats i/o professionals: 5

Intervenció en l’abús sexual a menors: prevenció, detecció i actuació (4ª edició)
Coordinació del curs: M. Pilar Turón (UVic), Pilar Polo (Fundació Vicki Bernadet – A s -
sociació FADA)
Professorat: Maria Victòria Bernadet  (Fundació Vicki Bernadet), Núria Martí (Fundació
Vicki Bernadet), Noemí Pereda (Fundació Vicki Bernadet), Pilar Polo (Fundació Vicki
Bernadet).
Alumnes matriculats: 18
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 11 / Altres universitats i/o professionals: 7

Conta contes (2a edició)
Coordinació del curs: Joan-Isidre Badell (UVic)
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Professorat: Mercè Escardó (escriptora, bibliotecària, traductora i conta contes), Mercè
Pelay (Biblioteca infantil i juvenil “Can Butjosa”, Parets del Vallès).
Alumnes matriculats: 18
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 12 / Altres universitats i/o professionals: 6

Història del Cristianisme.
Coordinació del curs: Joan Bada (Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, ISCR).
Professorat: Joan Bada (ISCR)
Alumnes matriculats: 9
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 4 / Altres universitats i/o professionals: 5

Arqueologia. Excavació i experimentació al jaciment de l’Esquerda (11a edició)
Coordinació del curs: Imma Ollich (UB – Fundació Privada l’Esquerda), Montserrat de
Rocafiguera (Fundació Privada l’Esquerda)
Professorat: Christine E. Shaw (Butser Ancient Farm, UK), Consol Blanch (UVic), Car-
me Cubero (Fundació Privada l’Esquerda), Carme Goula (Escola d’Art, Vic), Jordi Juan-
Tresserras (UdG), Jordi Martí (UVic), Oriol Amblàs (Fundació Privada l’Esquerda),
Maria Ocaña (Fundació Privada l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera (Museu Arqueo-
lògic de l’Esquerda), David Serrat (UVic), Imma Ollich (UB – Museu Arqueològic de
l’Esquerda)
Alumnes matriculats: 21
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 15 / Altres universitats i/o professionals: 6

QUAM’07. Estructures – Xarxes – Col·lectius...
Coordinadors del curs: Maite Palomo i Fito Rodríguez (H. Associació per a les Arts Con-
temporànies)
Professorat: Santiago Eraso, Santiago Ortiz, María Mur, Laura Baigorri/David Casacu-
berta, Laurence Rassel, Natxo Rodriguez, Amador Fernández Savater.
Alumnes matriculats: 28

El nou sistema solar
Coordinació del curs: Enric García (Fundació Observatori Esteve Duran)
Professorat: Enric García (Fundació Observatori Esteve Duran)
Alumnes matriculats: 16
Procedència de l’alumnat: Universitat de Vic: 12 / Altres universitats i/o professionals: 4 

CURSOS INTENSIUS D’IDIOMES

Cursos: Anglès, Alemany, Francès i Xinès
Coordinació dels cursos: Escola d’Idiomes de la UVic
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En el conjunt de cursos s’hi ha matriculat 590 persones, hi han participat 97 professors/es
i una llarga llista d’institucions i empreses que han col·laborat amb la Universitat d’Estiu de Vic:

— L’Ajuntament de Vic i la Caixa de Manlleu com a patrocinadors
— La Xarxa Vives d’Universitats com a marc organitzatiu
— Eumo Editorial
— Eumogràfic
— Centre Tecnològic i Universitari de Granollers – Ajuntament de Granollers
— Consell i Comissionat Universitari de Granollers
— Castell de Montesquiu
— H. Associació per a les Arts Contemporànies
— Bau, Escola de Disseny
— Fundació Privada l’Esquerda
— Departament d’Història Medieval de la UB
— Butser Ancient Farm (UK)
— ATM (Avances en tecnología y medicina, S.A.)
— Hospital General de Vic
— Hospital de la Santa Creu de Vic
— Fundació Hospital Sant Jaume, de Manlleu
— Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya (CEEC)
— Grup d’Estudi i Recerca Cardiovascular d’Osona (GERCO)
— Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES)
— Laboratori Menarini
— Laboratori Grup Omega Almirall
— Laboratoris Sanofi-Aventis
— Laboratoris Boehringer Ingel
— Laboratoris Bristol Myers Squibb
— Laboratoris Pfizer
— Eisai Farmacèutica
— Laboratoris Janssen-Cilag
— Fundació Vicki Bernadet (Associació FADA per a l’assessorament i la prevenció dels

abusos sexuals a menors)
— Fundació Privada Observatori Esteve Duran
— Centre hípic adaptat Mas Aragó (Malla)
— Institut Superior de Ciències Religioses de Vic
— Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
— Gesqua
— Artyplan
— Orquestra Simfònica del Vallès – Obra Social “Fundació La Caixa”
— Grup Mestres d’Osona (Escola d’Estiu d’Osona) – Centre de Recursos Pedagògics

d’Osona
— Casa Asia
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ORGANITZACIÓ

Comissió Permanent
Joan Masnou, president de la XII Universitat d’Estiu de Vic 
Marta Marimon, Facultat d’Educació
Sergi Domínguez, Escola d’Idiomes 
Josep A. Corral, Facultat d’Economia i Empresa
Víctor Obiols, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Tamara Gastelaars, Escola Universitària de Ciències de la Salut
Jordi Viver, Escola Politècnica Superior
Montse Simon, Secretària de la XII Universitat d’Estiu de Vic 



AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D’OSONA

Aquesta memòria correspon a l’exercici de 2006, ja que, d’acord amb el que estableixen
la llei i els estatuts, la memòria ha de correspondre a l’any natural i no al curs acadèmic. Igual com
per a l’estat de comptes i el pressupost de l’associació.

En començar el curs 2006-2007 l’associació tenia 550 associats, ja que en l’Assemblea
General de juny de 2006 es va acordar establir en aquest nombre el límit de socis de l’Aula. Te-
nint en compte que la mitjana d’assistència a les conferències és d’uns 350 socis, semblava possi-
ble, amb aquest topall, poder encabir els alumnes de l’Aula en les sales de què es disposa. Cal dir
que a causa d’aquest augment i d’algunes baixes produïdes, es varen poder inscriure com a socis la
totalitat de persones que es trobaven en llista d’espera. 

El 4 d’octubre de 2006 tingué lloc la inauguració del curs acadèmic 2006-2007, amb
presència de les autoritats acadèmiques i civils. Va impartir la lliçó inaugural el Sr. Arcadi Olive-
ras i Boadella, president de Justícia i Pau i economista, amb el títol “La pau com a valor universal:
en les nacions, la societat i la família. 

El 12 de juny de 2006, en l’acte de clausura del curs 2005-2006, es va lliurar al Sr. David
Serrat i Congost, Magnífic Rector de la Universitat de Vic, el títol de soci d’honor de l’Aula, en
reconeixement a la seva lleial i franca col·laboració amb la nostra entitat, tan de forma personal,
com en representació de la institució que presideix.

L’activitat principal de l’Aula han estat, com és habitual, les conferències setmanals de
formació. En total hi ha hagut 31 actes amb la següent distribució temàtica: Ciències de la salut,
5; Ciències naturals 4; Literatura, 3 –un d’ells amb la recitació del Poema de Nadal, de Josep M.
de Sagarra, a càrrec de l’actor Lluís Soler–; Música 3 –amb un concert a càrrec de la soprano Do-
lors Lozano i el pianista Josep Serdà–; Sociologia 3; Tecnologia i coneixement, 3; Història, 2; Arts
plàstiques, 2; Política, 2; i un acte sobre cadascuna de les següents matèries: Dret, Història de les
Creences, La Pau i Geografia. La mitjana d’assistència a les conferències ha estat de 276 perso-
nes, és a dir un 50,20% dels associats, amb un màxim del 55% i un mínim del 29%. Aquesta assis-
tència representa una mitjana del 75% sobre la cabuda dels locals, amb un màxim del 85% a la
sessió inaugural del curs. Pot considerar-se satisfactori tot i que, per causes que caldria esbrinar,
l’assistència disminueix en arribar la primavera.

S’han organitzat diverses activitats extraordinàries de caire cultural, entre elles el “Club
de Lectura”, sessions en què s’han llegit i comentat textos de diverses escriptores catalanes al
llarg del temps. La direcció ha estat a càrrec de la professora Vanessa Farreres. També ha estat in-
teressant el curs destinar a aprendre a escoltar la música.

S’han fet sortides i excursions de caràcter cultural: el 4 de febrer al Teatre Poliorama a
veure El Mètode Grönholm; el 6 de març una visita cultural a la ciutat de Tarragona; el 18 de maig
una excursió a Sant Miquel de Cuixà i Vilafranca de Conflent; el 19 d’octubre una excursió a
Montserrat i visita del Museu; el mes de novembre, visita al Museu de la Ciència de Barcelona i el
mes de desembre, assistència a un concert al Palau de la Música Catalana. El viatge de final de
curs tingué lloc del 27 de juny a l’1 de juliol al País Basc, amb estada a Sant Sebastià, la costa basca i
el País Basc francès.

Hem participat en dues assemblees d’AFOPA, la federació de les aules d’extensió uni-
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versitària de Catalunya, per tractar els temes habituals de coordinació i de mediació amb la Ge-
neralitat pel que fa al repartiment de les subvencions del Departament de Benestar Social. En-
guany s’ha fet i aprovat la proposta de celebrar dues jornades de treball de les Aules de Catalunya,
la primera de les quals hauria de celebrar-se a Vic la primavera de 2007. Agraïm aquesta proposta
i acceptem de ser amfitrions d’aquesta jornada de treball, juntament amb la Universitat de Vic.

La relació amb la Universitat de Vic ha continuat essent molt positiva. El canvi de Rec-
torat no ha modificat la tradicional cooperació i ha estat molt efectiu el seu l’assessorament en
l’elaboració del programa de conferències i en el fet d’havent-nos suggerit diversos conferen-
ciants de la mateixa Universitat, cosa que ens ha permès establir contactes personals molt profi-
tosos per al futur. Cal destacar l’excel·lent relació amb el delegat de la rectora per a la Formació
Continuada, Joan Masnou, que és l’enllaç de la Universitat amb l’Aula i també amb Anna Bona-
font que ha col·laborat amb entusiasme amb nosaltres, sobretot en la preparació de la jornada de
treball de les Aules de Catalunya. No cal dir que la rectora Assumpta Fargas ens ha acollit de ma-
nera excel·lent. 

Igualment la col·laboració de l’Ajuntament de Vic i de la Fundació Caixa Manlleu conti-
nua essent molt positiva amb suport econòmic molt apreciable. Cal esmentar l’alcalde de Vic, Sr.
Jacint Codina, que aquest any deixa el càrrec, que sempre ha tingut una estima especial per l’Aula
i li ha donat un gran suport personal i institucional. Aquesta Junta en reunió del dia 4 de juny va
acordar concedir-li el títol de soci d’honor, en reconeixement d’aquesta estima i suport, títol que
li fou lliurat en el seu despatx oficial de l’Alcaldia.

Com és costum, per Sant Jordi s’ha obsequiat els alumnes amb una rosa i la novel·la
L’afinador de pianos de Daniel Mason.

El 7 de juny de 2006 es va celebrar l’Assemblea General de l’Associació en què, a més de
la memòria, els comptes del 2004 i el pressupost per a l’exercici de 2006, es va procedir a la reno-
vació dels càrrecs vacants per compliment del període reglamentari. Van ser reelegits per un perí-
ode de dos anys més, els senyors Lluís Vilaró i Soler, M. Lluïsa Fonts Canellas i Jordi Ballart Ferrer.
També van ser elegits els senyors Josep M. Martorell i Vendrell i Narcís Suriñach i Bach per cobrir
la baixa, per renúncia, de Maria Cerdà i Casanovas i una de les dues places en que fou incrementa-
da la Junta per acord de l’Assemblea, a proposta de la Junta, en la mateixa reunió de 7 de juny.

Aquesta renovació no va motivar la modificació de la Junta Directiva, pel que fas als càr-
recs directius, que continuen de la mateixa manera.

Pel setembre es va participar en la Caminada del Cor, que organitza el Col·legi de
Metges.

També, com en anys anteriors, el 26 d’octubre es va celebrar una missa a l’Església de
Santa Clara en sufragi dels socis que ens van deixar durant el curs.

El 13 de juny de 2006 tingué lloc la sessió de clausura del curs 2005-2006, amb la presèn-
cia de les autoritats acadèmiques i civils, amb un concert excel·lentment interpretat per la sopra-
no Dolors Lozano i el pianista Josep Serdà.

No podem acabar sense agrair a l’alumnat la seva presència a les conferències i altres ac-
tes, com les seves crítiques i suggeriments, sempre útils. Igualment hem de fer constar l’agraï -
ment a les institucions que ens estan donant suport, l’Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic, el
Consell Comarcal d’Osona, la Fundació Caixa Manlleu, AFOPA, i el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.
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TÍTOLS PROPIS DE LA UNIVERSITAT DE VIC.
CENTRES VINCULATS

BAU, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY

Socis fundadors: Elisabeth Plantada i Enric Batlle
Gerent: Elisabeth Plantada
Director acadèmic: Humbert Plantada
Coordinador d’estudis: Jaume Pujagut
Cap del departament de disseny gràfic: Jaume Pujagut i Xavi Capmany
Cap del departament de disseny de moda: Fran Casado 
Cap del departament de disseny d’interiors (BAU NIT): Josep Boncompte, Ignasi Mo-
rató, Margarita Jover
Cap del departament de BAU NIT Gràfic: Andrés Salvarezza i Sandra Bosch

ENSENYAMENT

Graduat Superior en Disseny Gràfic  
Graduat Superior en Disseny  de Moda 
Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Curs d’especialització BAU NIT Gràfic  
Curs d’especialització BAU NIT Interiors

Formació Contínua
Màster en Motion Graphics (3ª edició)
Màster en Estilisme (2ª edició)
Postgrau en Disseny Editorial (2ª edició)
Postgrau en Disseny d’Espais comercials (2ª edició)

NOMBRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS PER ESPECIALITAT 2006-07

Especialitat Pla Núm. Alumnes
Gràfic Graduat Superior en Disseny 213

Interiors Graduat Superior en Disseny 156

Moda Graduat Superior en Disseny 107

476
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Especialitat Pla Núm. Alumnes
Gràfic Nit Especialització (BAU Nit) 71

Interiors Nit Especialització (BAU Nit) 68

139

Especialitat Pla Núm. alumnes
Formació Continuada Màster en Estilisme 19

Formació Continuada Màster en Motion Graphics 30

Formació Continuada Postgrau en Disseny Editorial 18

Formació Continuada Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 15

82

Total 697

PROFESSORAT

El professorat docent de l’escola el curs 2006-2007 ha estat format per 122 professio-
nals entre pedagogs, enginyers, decoradors, arquitectes, dissenyadors i llicenciats en Ciències de
la Comunicació, Belles Arts, Història, etc...

PRINCIPALS ACTIVITATS DEL CENTRE

Durant el curs, Bau ha organitzat  i dut a terme diverses activitats, algunes de caire aca-
dèmic-cultural i també algunes de lúdiques, que queden recollides en la present memòria tal i
com segueix:

Crèdits de Lliure i Seminaris BAU NIT

Curs Professor Data Inici Hores Total 
alumnes

Arts Gràfiques Joan Pujagut 6-nov-06 20,0 9

Espais Gràfics Eva Muñoz 17-gen-07 10,0 20

Espais Gràfics Eva Muñoz 18-gen-07 10,0 20

Espais Verds Roser Vives 8-mar-07 14,0 20

Espais Verds Roser Vives 8-mar-07 14,0 17

Volver J. M. Rocamora 23-gen-07 18,0 10

Volver J. M. Rocamora 22-gen-07 18,0 15

Indesign Angela Antolínez 2-mar-07 12,0 13

Il·lustració Laura Pérez 5-mar-07 20,0 17
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In Blue J. Lacomba Vicens Pujol 22-mar-07 8,0 18

Bricostudi Mix Jordi Armentano 20-mar-07 18,0 12

Cursos  Estiu 2005 (juliol):

Curs Professor Hores Núm. alumnes
Serigrafia (mati) Manu Gómez 18 20

Serigrafia (tarda) Manu Gómez 18 18

Aparadorisme (tarda) Mercè Benet 30 20

Photoshop Guillem Casino 30 11

Concursos en què hem participat:

— IV Concurs Ahec de disseny per estudiants
— 8è Premi Projecte Final de Carrera
— XVIII Premis Habitàcola

Exposicions:

— BAU ha organitzat en el seu espai polivalent diferents mostres de treballs d’alumnes,
professionals del disseny, artistes...

— expobau 1, novembre 2006: Tu caja negra
— expobau 2, novembre 2006: Reescritura d’un mite
— expobau 3, novembre 2006: Sóc BAU
— expobau 4, novembre 2006: Projecte editorial
— expobau 5, desembre 2006: Vols un cafè?
— expobau 6, desembre 2006: Proyectando una unidad de descanso de hormigón
— expobau 7, gener/febrer 2007: Apple, anuncio de comunicación de marca
— expobau 9, març 2007: Tres postalfree. Colección promocional de una empresa de

juguetes
— expobau 10, març 2007: Projecte Final. De l’exposició d’objectes a l’exposició

d’idees
— expobau 11, març 2007: Portada i galeta de disc de vinil de 7”
— expobau 12, març/abril 2007: Faldilles, estudi de volum
— expobau 13, abril 2005: Reescritua de un mito: “Lolita”

Altres activitats a BAU

— La Caravana-Natura s’instala a BAU. Núria Güel, creadora del projecte Caravana-
Natura, va cedir durant un temps la caravana a l’escola per tal que els alumne de 1r curs
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d’Interiors puguin investigar sobre el re-coneixement de diferents conceptes: l’espai, els sentits,
les mesures i l’usuari. 

— Presentació projectes del postgrau en disseny editorial 05/06. Iñigo Jérez, de la
revista Suite, va impartir una conferència sobre la direcció d’art aplicada a revistes. 

— Xerrada de Cyrus Highsmith en Tipografia 1 de 2n curs gràfic
— Màrius Serra va fer una xerrada per a Gràfic.
— Merkadillo de Nadal
— Cicle de conferències i exposicions a BAU: «Una vivienda digna». 
— Xerrada: L’arquitectura de l’aigua, a càrrec de Santi Castan, cap de projectes

esportius del despatx Alonso Balaguer 
— Projectes Efímers (3r Interiors): simula 2 habitacions de dos hotels: Hotel Omms i

Hotel Chic & Basic de Barcelona. 
— Xerrada sobre «el pladur» i taula rodona 
— BAU al festival d’art digital offf 2007
— Exposició type directors club. tcd53 i tdc2 2007 
— Presentació de la nova col·lecció Cita Murh  
— Showroom BAU lab.01: mercat+chillout+relax+dj’s+bar

Fires en què hem participat:

Fira Girona
Fira Vic
Futur Jove ‘07 Palma de Mallorca
Graphispag 2007
Estudia- Saló de l’Ensenyament 2007

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA (CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA)

Curs Convenis
GSD -Disseny gràfic 37

GSD -Disseny d’interiors 27

GSD -Disseny de moda 5

Master en Motion Graphics 6

Postgrau en Disseny Editorial 4

Postgrau en Disseny d’espais com. 3

Total 82
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RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ: MOBILITAT
D’ESTUDIANTS

Alumnes de BAU a l’estranger:
Mariano Conejo Willem de Kooning Acad. -Hollanda
Guillermo Segura Willem de Kooning Acad. -Hollanda
Claudia Sanchez Willem de Kooning Acad.–Hollanda
Maria Soler Willem de Kooning Acad. -Hollanda
Rosa Jimenez Willem de Kooning Acad. -Hollanda
Oscar Molins NABA (Milan) - Italia
Gerard Brugés Academia Cignaroli (Verona) Italia
Maria Nebot Academia Cignaroli (Verona) Italia
Francesc Moret FHH Utrecht – Holanda
Jordi Olivé FHH Utrecht – Holanda
Alexander Venus BCUC – Inglaterra
11 alumnes de 19 sol·licituds presentades.

Alumnes estrangers que han vingut d ’intercanvi :

1r quadrimestre
Monique Rootevelt WDKA (Rótterdam) - Holanda
Karla Spilutini University of Applied Arts Wien -Austria
Celia Hadeler WDKA (Rótterdam) - Holanda
Alex Douglas BCUC - UK
Marianna Sanasi NABA –Milan, Italia
Benedicte Rollo ESAT – França
Melanie Titze Köln School of Design – Alemania
Corinna Sy Köln School of Design – Alemania
Nathalie MettelnichKöln School of Design – Alemania
9 alumnes de 23 sol.licituds rebudes de centres amb conveni.

2n quadrimestre
Gràfic 

Elisabeth Gey FHH Dortmund
Nicolau Rodrigues ESAD Protugal
Isabel Oliveira ESAD Portugal 
Diana Vargas FHH Düsseldorf
Maja Oruba FHH Dortmund
Nathalie Mettelnich FHH Köln
Karla Spilutini Univ. Wien –Austria
Julia Novak FHH Dortmund
Alice Leoni Academia Ciganorli –Verona
Alejandra Corona CEDIM – Mèxic
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Elke Krampl Univ. Wien –Austria
Carolin Himmel FHH Düsseldorf 
Anette Breife FHH Anhalt –Dessau, Alemania

Interiors 
Noa Levi HAIT Israel
Christian Gerhardt FHH Wiesbaden
Benedicte Rollo ESAAT Roubaix, França

Moda 
Sasha Mekel WDKA Rotterdam
Jorien Floor Dirks WDKA Rotterdam

PUBLICACIONS

Efímer
Com cada any, l’Efímer ha sortit cada dimecres durant tot el curs escolar, suggerint tota

mena d’activitats de tipus lúdic, artístiques i  culturals  que succeeixen a Barcelona i rodalies.

Publicacions BAU
— Agenda i normativa curs 06/07
— Revista BAU n. 9 (tardor-hivern 2006)
— Revista BAU n. 10 (primaver-estiu 2007)
— Catàleg PromoBAU 2006
— 1a edició dels treballs del Postgrau en Disseny Editorial. Direcció d’art en Publica-

cions Periòdiques 
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ESCOLA DE TURISME ESERP I ESCOLA SUPEROR ESERP

ACTIVITATS

–El diari Expansión i el diari El Mundo publiquen una important enciclopèdia de manage-
ment. El número dos d’aquesta col·lecció, que va sortir l’octubre passat, correspon al Manual de las
Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad que forma part de la col·lecció de llibres ESERP, es-
crit i coordinat pel seu director general, autor de diversos llibres i investigador de la Comunica-
ció i les Relacions Públiques, juntament amb altres professors, i investigadors d’ESERP.

–Les investigacions de l’Escola de Turisme ESERP es publiquen a revista APD, Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección, entitat de formació i informació, entre els directius em-
presarials del nostre país. ESERP-Business School va participar en el número de febrer amb un
article d’opinió sobre «Estratègies comercials d’èxit», un resum de la investigació que va desen-
volupar el departament de Màrqueting-Comercial, dirigit per Fernando Huertas, en pimes i mu-
tinacionals ubicades a l’Estat espanyol.

–L’Escola de Turisme realitza importants investigacions acadèmiques i les publi-
ca en Edicions Furtwangen. Alguns dels títols publicats per ESERP aquest any són: “Cómo evi-
tar el choque de culturas y civilizaciones”, “Marketing de Clientes, ¿Quién se ha llevado a mi
cliente?”, “Investigación del Mercado Turístico. Nuevas generaciones, inversión de presente”,
“Los secretos del Protocolo” y “Evolución histórica y cronológica de la disciplina científica de las
Relaciones Públicas y la Publicidad en España y América Latina”.

A més dels llibres esmentats, el Departament d’Investigació d’ESERP va publicar, a pe-
tició de revistes internacionals especialitzades, articles en les àrees d’Economia de l’Empresa,
Relacions Públiques, Negocis i Màrqueting, en països com el Regne Unit, els Estats Units, Xile i
Mèxic.

–23 i 24 d’octubre conferència de relacions públiques a càrrec del Dr. José Daniel Bar-
quero, i el director de la Business School, Fernando Huertas. Les conferències van tenir lloc a
l’Aula Magna de l’Escola de Ciències Empresarials de la Universitat de Barcelona.

–El 7 de novembre de 2006, els alumnes de la Escola de Turisme ESERP van assistir a la
conferència impartida per la periodista Mercedes Milà dintre dels actes del “Congreso de Co-
municación y Periodismo de ESERP». Van compartir-hi fòrum Alberti Muñiz, director del pro-
grama televisiu “Diario de” i Amparo Mendo, directora de l’agència de comunicació visual
Objetivo 10.

–El 24 de novembre de 2006 els i les estudiants d’ESERP van assistir al VII Fòrum Em-
presarial que va tenir lloc a l’Aula Magna de l’Escola de Ciències Empresarials de l’Universitat de
Barcelona.

–El 28 de novembre de 2006, Ferran Martínez, esportista d’elit, i actualment empresari,
va impartir una conferència relacionada amb la creació d’empreses vinculades a l’esport, a la qual
van assistir estudiants de l’àrea de Turisme.

–ESERP va ser present als salons Estudia del 21 al 25 de març, i Futura el 23 i 24 de març,
organitzats per Fira Barcelona.

–ESERP va impartir el curs d’alta especialització titulat “Western and Asian Business
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Culture in Comparison”, que va formar part d’una sèrie d’accions portades a terme com a part de
l’Acord de Col·laboració Internacional entre ESERP i la Facultat de Ciències Aplicades de
Schmalkalden.

–ESERP va participar un any més en els cursos d’estiu 2007 de la Universitat Complu-
tense de Madrid,

–Trobada a República Dominicana entre professors i directius de la universitat iberoa-
mericana UNIBE i ESERP que fomentarà la investigació entre ambdues institucions.

–Acord de col·laboració entre la Management School of Maastricht i ESERP.
–26 d’abril. Lliurament dels Títols de Carrera a l’Aula Magna de l’Escola Universitària

d’Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona. La cerimònia va comptar amb la presèn-
cia de José Manuel Lara Bosch, president del Grup Planeta; Joan Gaspart Solves, president de la
Cadena HUSA; Jesús Martínez de Rioja Vázquez, director d’Expansión, i Jordi Folgado, director
general de la Fundació Vicenç Ferrer.

HONORARY DEGREES

L’Honorary Degree és premi més important que cada any atorga l’Escola Universitària
de Turisme ESERP a les personalitats destacades en els camps de la cultura, els negocis i l’e -
ducació. 

Aquest curs s’ha entregat l’Honorary Degree d’ESERP a:
–Exc. Sr. Don José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno.
–Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, José Montilla
–Sr. Antonio Balmón Arévalo, alcalde de Cornellà de Llobregat.
–Sr. Arturo Fernández Álvarez, president del Grup Arturo Cantoblanco.
–Sr. Jordi Folgado Ferrer, director general de la Fundació Vicenç Ferrer.
–Sr. Joan Gaspart i Solves, president de la cadena HUSA.
–Sr. José Manuel Lara Bosch, president del Grup Planeta.
–Sr. Jesús Martínez de Rioja Vázquez, director d’Expansión.
–Sr. Fernando Ocaña Garcilaso de la Vega, president de TAPSA.
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FORMACIÓ CONTINUADA DELS CENTRES COL·LABORADORS 

TÍTOLS DE MÀSTER

Màster/Postgrau en Auditoria de Comptes
Organització: Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona i ESERP.
Coordinació: Francesc Garreta Dalmau
Objectius: Formar especialistes en el camp de l’auditoria i preparar els que vulguin accedir
al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) (per ser auditor de Comptes cal ins-
criure’s al ROAC i la superació d’aquest Màster permet complir amb el primer requisit i
eximeix de la primera fase de l’examen d’accés al ROAC).
Tipus: Modular
Durada: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Crèdits: mínim 30 (18 modalitat de postgrau) 
Alumnes matriculats: 56
Aquest programa està homologat per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).

Màster en Motion Graphics
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Humbert Plantada i Magí del Campo
Objectius: Immergir el dissenyador en un procés de reflexió i experimentació a l’entorn de
projectes de gràfica animada i videocreació, aprofundint en el coneixement de les eines
de desenvolupament, no solament com a solució immediata als problemes bàsics de crea-
ció, sinó com a ajut i suport al món de les idees.
Durada: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Crèdits: 30
Alumnes matriculats: 33

Màster en Estilisme
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Anna Álvarez i Francesc Grau
Objectius: Preparar una nova generació de líders en el sector de la moda experts en imatge
i estil a partir d’un alumnat que compti amb una formació o experiència prèvia en el
camp de la moda i desitgi adquirir una especialització superior
Durada: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Crèdits: 34
Alumnes matriculats: 19

Màster en Logopèdia-Rehabilitació dels Trastorns del Llenguatge i de la Parla
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)
Responsable acadèmic: Raimon Gaja Jaumeandreu
Objectius: estudiar l’enfocament i l’abordatge multidisciplinari de les principals patolo-
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gies del llenguatge. Revisar els factors que intervenen en l’adquisició del llenguatge i de la
interferència que un retard en aquest procés pot causar en un desenvolupament lingüís-
tic correcte. Estudiar les patologies del llenguatge per tal de fer el diagnòstic oportú i
aplicar estratègies de tractament.
Crèdits: 50
Alumnes matriculats: 215

Màster en Educació Infantil
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)
Responsable acadèmic: Raimon Gaja Jaumeandreu
Objectius: Conèixer l’actualitat del sistema educatiu infantil de 0-6 anys. Clarificar con-
ceptes bàsics aplicables al treball quotidià a l’aula. Conèixer el desenvolupament evolutiu
del nen de 0-6 anys. Aprendre estratègies d’intervenció adequades al desenvolupament
del nen de 0-6 anys. Conèixer possibles alteracions en el desenvolupament evolutiu del
nen. Aprendre estratègies de prevenció, detecció i intervenció en atenció precoç. Identi-
ficar noves estructures familiars i les seves implicacions en el desenvolupament infantil.
Crèdits: 56
Alumnes matriculats: 13

Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)
Responsable acadèmic: Raimon Gaja Jaumeandreu
Objectius: definir i elaborar estratègies i tècniques d’intervenció en el marc de les dificul-
tats de l’aprenentatge. Revisar les variables implicades, els aspectes preventius, el dia-
gnòstic i la intervenció en dificultats de l’aprenentatge tant en la primera infància com en
primària o secundaria.
Crèdits: 50
Alumnes matriculats: 141

Màster en Pedagogia Terapèutica
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)
Responsable acadèmic: Raimon Gaja Jaumeandreu
Objectius: Es proposa oferir respostes educatives satisfactòries a demandes específiques, i
el seu objectiu fonamental és definir, situar i elaborar estratègies i tècniques d’inter -
venció en el marc de les dificultats de l’aprenentatge, tot oferint als professionals de
l’àmbit psicològic, educatiu i clínic la possibilitat de revisar les variables implicades, els
aspectes preventius de diagnòstic i intervenció. 
Millorar la qualificació professional dels docents, adquirint una preparació actualitzada
per a l’exercici de la seva professió sota els principis de l’aprenentatge significatiu i
d’actuació a la diversitat que promou la Reforma.
Crèdits: 70
Alumnes matriculats: 69
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Màster en Direcció de Recursos Humans
Organització: Escola Superior Balear (ESB)
Director: Jordi Mora Vallbona
Objectius: Dotar d’eines efectives amb un enfocament pràctic per adquirir les habilitats
bàsiques relacionades amb la motivació personal, el lideratge, la construcció i el desenvo-
lupament d’un equip humà, la comunicació efectiva, la resolució de problemes i la gestió
del personal en les diferents situacions laborals.
Durada: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Crèdits: 35
Alumnes matriculats: 8

Master in Business Administration
Organització: Escola Superior Balear (ESB)
Director: Jordi Mora Vallbona
Objectius: Desenvolupar la capacitat d’aprenentatge a llarg termini, potenciant les habili-
tats i les perspectives necessàries per decidir i actuar en la societat del coneixement.
Aportar una visió internacional i global. Incidir en les tecnologies d’ajut a la direcció i en
els sistemes d’informació, com a elements clau en la capacitació professional. Formar di-
rectius d’empresa amb una base empresarial sòlida i desenvolupar la capacitat de decisió
en un entorn altament competitiu. Aprendre a definir i implementar noves estratègies
de negocis a Balears. Incrementar el coneixement global de l’empresa. Dotar-los d’una vi-
sió internacional de l’economia, dels mercats globals i de les diferències culturals. Cons-
truir una xarxa de relacions personals. Desenvolupar la capacitat analítica, creativa i
resolutiva.
Crèdits: 80 (40 per curs acadèmic)
Durada: 2 cursos acadèmics; d’octubre de 2006 a juny de 2008
Alumnes matriculats: 13

Màster / Postgrau en Qualitat i Seguretat Alimentària: sistema APPCC
Organització: Centre Business Technology & Consulting, (BTC)
Director: Vicenç Tamborero Viadiu
Objectius: Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que els capacitin per al disseny, el
desenvolupament i l’aplicació del sistema d’APPCC (Sistema d’anàlisi de perills i punts
de control crítics) en els diferents sectors de la indústria alimentària i la seva integració
dins la gestió de l’empresa.
Crèdits: 45 (20 modalitat postgrau)
Durada: 1/2 cursos acadèmics; d’octubre de 2006 a juny de 2007/2008.
Alumnes matriculats: 98
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DIPLOMES DE POSTGRAU

Postgrau en Disseny Editorial, Direcció d ’Art en publicacions periòdiques 
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Jaume Pujagut i Laura Klamburg
Objectius: Aquest curs en Direcció d’Art pretén incidir especialment en el disseny edi-
torial de les publicacions periòdiques. S’analitzaran totes les variables d’aquest tipus de
publicació tenint en compte aspectes com la imatge, la tipografia, els sistemes de pro -
ducció, la preimpressió, la impressió, fins a la materialització i producció del projecte
propi de cadascun dels alumnes inscrits al curs.
Durada: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Crèdits: 18
Alumnes matriculats: 19

Postgrau en Disseny d ’Interiors d ’Espais Comercials
Organització: BAU, Escola de Disseny
Coordinació: Ignasi Morató 
Objectius: Aprofundir en l’estudi de l’espai comercial i de tots els paràmetres que en
l’actualitat intervenen en el procés de creació d’un projecte de punt de venda: des de les
estratègies de Marketing Retail fins a les exigències de la producció real del projecte.
Durada: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Crèdits: 18
Alumnes matriculats: 14

Postgrau en Direcció Comercial, Màrqueting i Vendes 
Organització: Escola Superior Balear (ESB)
Coordinació: Jordi Mora Vallbona
Objectius: Donar a conèixer el disseny i el funcionament d’una organització de vendes te-
nint en compte l’estratègia comercial i les tipologies i característiques dels clients. Utilit-
zar els instruments que ajudin a establir els objectius de vendes, la motivació i el
seguiment i control dels equips comercials. Conèixer la seqüència de la venda i els “rols” i
actituds del venedor i comprador. Formar una base sòlida sobre conceptes i aplicacions
del màrqueting en la venda de productes i/o serveis. Desenvolupar tècniques innovado-
res i habilitats per dirigir equips humans.
Crèdits: 15
Durada: d’octubre de 2006 a juny de 2007
Alumnes matriculats: 17

Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos Humans
Organització: Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP)
Responsable acadèmic: Raimon Gaja Jaumeandreu
Objectius: Identificar el conjunt de coneixements i pràctiques amb què es regulen les con-
ductes de les organitzacions empresarials. Adquirir un enfocament professional i pràctic

280 Centres vinculats



de la gestió de recursos humans. Adquirir l’especialització necessària per gestionar efi-
caçment els recursos humans dels diferents tipus d’organitzacions.
Crèdits: 15
Alumnes matriculats: 15

Postgrau en Dret Immobiliari i de la Construcció 
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius: Adquirir els continguts necessaris per assolir un ampli i profund coneixement
en els àmbits immobiliaris i de la construcció. Dotar i formar els assistents dels canvis
normatius i legislatius. Formar professionals en un dels àmbits econòmics més dinàmics
d’aquests últims anys.
Crèdits:15
Durada: d’octubre de 2005 a juny de 2006
Alumnes matriculats: 3

Curs “BAU Nit – Especialització en Disseny Gràfic”
Organització: BAU, escola de disseny
Coordinació: Sandra Bosch i Andrés Salvarezza
Objectius: Formar i capacitar professionals autodidactes per tal que puguin assumir les ex-
igències laborals de les empreses i/o oferir formació especialitzada a titulats universitaris
que vulguin iniciar o perfeccionar aquesta professió. L’objectiu d’aquest curs és oferir i
posar a l’abast els coneixements teòrics de l’especialitat a partir d’exercicis i projectes
pràctics plantejats.
Crèdits: 54 distribuïts en tres cursos (18 per curs)
Alumnes matriculats: 75

Curs “BAU Nit – Especialització en Disseny d ’Interiors”
Organització: BAU, escola de disseny
Coordinació: Ignasi Morató
Objectius: Formar i capacitar professionals autodidactes per tal que puguin assumir les ex-
igències laborals de les empreses i/o oferir formació especialitzada a titulats universitaris
que vulguin iniciar o perfeccionar aquesta professió. L’objectiu d’aquest curs és oferir i
posar a l’abast els coneixements teòrics de l’especialitat a partir d’exercicis i projectes
pràctics plantejats.
Crèdits: 54  distribuïts en tres cursos (18 per curs)
Alumnes matriculats: 78

CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

Curs d ’Introducció a l’Equinoteràpia
Organització: Centre Hípic “Mas Aragó”
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Coordinació i direcció: Sònia Romera Figuerola
Objectius del programa: Definir l’equinoteràpia i els diferents tipus de modalitats: hipote-
ràpia, equitació terapèutica, volteig terapèutic i equinoteràpia social. Definir els princi-
pis de l’equinoteràpia, els beneficis i els principals objectius de treball. Explicar les
característiques del cavall de teràpia. Explicar la seqüenciació i el contingut de les ses-
sions. Observar el treball amb diferents usuaris d’equinoteràpia.
Durada: 30 h
Tipus: Integral
Alumnes matriculats: 45

Gestió i Direcció dels Recursos Humans
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Assolir els conceptes clau de la gestió dels recursos humans i ana-
litzar la importància d’aquesta matèria dins del món empresarial. Conèixer els elements,
eines i recursos necessaris per optimitzar la gestió dels recursos humans. Estudiar les di-
ferents funcions del director de recursos humans: directiva, administrativa, de planifica-
ció, formativa, de selecció, sanitària i de relacions laborals.
Durada: 100 h
Tipus: Integral
Alumnes matriculats: 13

Assessoria Laboral
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Assolir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per tenir un
domini complet de la matèria laboral, així com per enfrontar-se a la realitat pràctica, a
través d’un assessorament professional dirigit tant a treballadors com a empreses.
Durada: 100 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 25

Gestió Immobiliària
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Estudiar àmpliament el marc legal de la gestió immobiliària. Ad-
quirir i dominar les tècniques de la gestió immobiliària per a la seva aplicació en l’àmbit
professional. Conèixer les bases dels sistemes de valoració d’immobles. Saber aplicar les
estratègies de màrqueting emprades en el mercat immobiliari.
Durada: 100 hores.
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 204
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Màrqueting Immobiliari
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Conèixer el sector immobiliari des d’un punt de vista comercial
(investigació de mercat) i adquirir les bases per procedir a la seva segmentació en funció
dels interessos empresarials. Conèixer amb detall els processos del màrqueting per deter-
minar una política comercial apropiada i elaborar plans de comercialització eficaços.
Durada: 100 hrs
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 2

Gestió de Finques
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Rebre els coneixements teòric pràctics suficients per gestionar
una finca d’una manera responsable i eficaç. Especialitzar-se en el temari legal i econòmic
en relació amb el camp immobiliari. Ser capaç de planificar una estratègia d’intervenció
professional i posseir recursos destinats a la presa de decisions.
Durada: 100 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 42

Direcció i Gestió d ’Agències Immobiliàries
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Donar a conèixer les estratègies i els instruments bàsics per a
l’organització i direcció d’una agència de comercialització d’immobles. Adquirir els co-
neixements necessaris per dur a terme la gestió econòmica i de recursos humans d’una
agència immobiliària des de l’òptica d’empresa i de la gestió immobiliària com a profes-
sional.
Durada: 100 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 2

Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Obtenir l’especialització dins un àmbit que avui dia gaudeix de
plena i reconeguda autonomia dins la professió immobiliària. Dominar la valoració im-
mobiliària per complementar la formació immobiliària estricta (legislació, economia i
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co mer cialització) amb un vessant específic de taxació del producte. Conèixer les tècni-
ques i sistemes de valoració immobiliària com a eines d’aplicació immediata i constant
en la pràctica professional i com un dels motors de la comercialització d’immobles.
Durada: 100 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 92

Tributació i Assessoria Fiscal
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Adquirir i consolidar els coneixements tècnics i pràctics relatius
als diferents tributs i altres mesures fiscals existents en la nostra legislació. Iniciar-se en la
pràctica de l’assessoria fiscal de societats i particulars. Adquirir el domini de tècniques
encaminades a l’estalvi impositiu, deduccions, incentius fiscals...
Durada: 100 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 16

Gestió Patrimonial
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: L’objectiu bàsic és formar en les habilitats tècniques, de judici i as-
sessoria necessaris per optimitzar les relacions amb els clients de qui gestionen els patri-
monis. Facilitar les eines necessàries per al disseny d’una gestió del patrimoni eficaç i
professional. Desenvolupar els coneixements tant teòrics com pràctics de la gestió de pa-
trimonis en la seva doble vessant d’inversió i estalvi fiscal. Donar a conèixer un ventall
ampli de possibilitats d’inversió per adaptar-les al perfil de cada client.
Durada: 100 hrs
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 1

Gestió de la petita i mitjana empresa
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Adquirir o actualitzar el nivell de coneixement necessari per des-
envolupar tasques comptables, així com determinats aspectes fiscals. Ser capaç de solu-
cionar, de la manera més avantatjosa, la multitud de casos reals que poden plantejar.
Saber escollir la possibilitat fiscal i legal més convenient. 
Durada: 100 hrs
Tipus: Integral
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Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 3

Auxiliar Tècnic Veterinari
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Cobrir la necessitat emergent d’una formació específica en la cura
dels animals com a tècnic en l’àmbit clínic.
Durada: 200 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 20
Alumnes matriculats: 1

Auxiliar de Clínica Veterinària
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Adquirir els coneixements necessaris que capacitin els alumnes per
desenvolupar-se en la cura professional dels animals. Crear un perfil professional ATV.
Formar especialistes per treballar com a auxiliars de clínica veterinària. Cobrir la necessi-
tat emergent d’una formació específica en la cura dels animals com a auxiliar en l’àmbit
clínic en l’àmbit clínic.
Durada: 100 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 1

Gestió Ambiental a l’Empresa
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Adquirir els coneixements referents a la gestió ambiental, amb la
finalitat de poder-los aplicar a l’empresa. Revisar els diversos aspectes de la gestió am-
biental i els seus fonaments ecològics i conèixer l’evolució actual dels problemes me-
diambientals relacionats amb el món empresarial.
Durada: 100 hrs
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 1

Tècnic en Gestió Ambiental
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Reconèixer i identificar els diversos problemes ambientals.
Definir l’àmbit i els agents implicats en cada cas. Adquirir les bases per contribuir a
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l’acompliment dels programes de gestió i prevenció mediambiental.
Durada: 100 hrs
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 3

Direcció i Gestió de Centres i Serveis d ’Atenció a la tercera edat
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: L’adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per por-
tar a terme la gestió econòmica i del personal d’un centre o servei d’atenció a la gent gran
d’una manera eficaç i responsable. La comprensió de l’entorn social i legal en què es troba
inserida la gestió de residències, centres i serveis per a la gent gran. Conèixer les estratè-
gies i els instruments bàsics per organitzar i dirigir una empresa o servei d’aquesta mena
en qualsevol de les seves varietats: residències geriàtriques, centres de dia, ajuda a domi-
cili i d’altres serveis.
Durada: 250 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 20
Alumnes matriculats: 17
Reconegut pel Comitè d ’Experts en RRHH del Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya per habilitar els directors de centres, residències i serveis d ’atenció a la gent gran.

Especialista en Seguretat
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Proporcionar als alumnes els següents continguts: Fonaments de la
gestió empresarial, integrant la seguretat com un factor determinant. Característiques i
possibilitats dels mitjans actius i passius i les seves aplicacions més eficients. Funcions,
responsabilitats i tasques d’una organització de seguretat pública o privada. Estudi del
marc jurídic aplicable a l’àmbit de la seguretat pública i privada.
Durada: 150 h.
Tipus: Integral
Crèdits: 6
Alumnes matriculats: 16

Curs Superior en Gestió de la Seguretat i Investigació (Postgrau)
Organització: ISED, Institut Superior d’Estudis
Coordinació i direcció: Patrícia de la Sierra Díez/ M. Àngels Ramón Folguera
Objectius del programa: Adquirir els continguts necessaris per tal d’assolir un profund co-
neixement en l’àmbit de la seguretat, des dels principals punts de vista més actuals. Ana-
litzar i aprofundir la forma més adequada de resoldre els diferents problemes que es
plantegen en una empresa.
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Durada: 250
Tipus: Integral
Crèdits: 25
Alumnes matriculats: 64

Curs d ’Actualització en Valoracions Immobiliàries
Organització: Universitat d’Andorra-Centre d’estudis virtuals
Coordinació i direcció: Montserrat Casalprim Ramonet
Objectius del programa: Cobrir la demanda existent a Andorra d’una formació en l’àmbit
immobiliari que proporcioni als professionals del país les eines i recursos necessaris per
desenvolupar amb garanties l’exercici professional. Facilitar una completa formació es-
pecialitzada en coneixements sobre valoració de béns immobles i altres drets reals i posar
al seu abast les eines per tecnificar i professionalitzar aquesta tasca.
Durada: 100 hores
Tipus: Integral
Crèdits: 10
Alumnes matriculats: 35
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SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

SERVEI DE TRADUCCIÓ

BORSA INTERNA I BORSA EXTERNA 

Es canalitzen a través de la  borsa interna tots aquells encàrrecs de traducció i interpre-
tació que poden assumir o bé alumnes de quart curs (sempre comptant amb la revisió del profes-
sorat de la Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació) o bé professors de la
Facultat.

La borsa externa recull els encàrrecs que, sigui pel termini de presentació exigit o per la
combinació de llengües requerides, no es poden dur a terme dins de la Facultat, per això recor-
rem a professionals de la traducció i la interpretació (i intentem, en la mesura del possible, treba-
llar amb exestudiants nostres). També inclou tots els encàrrecs d’interpretació que no pot dur a
terme el nostre professorat.

CLIENTS 

Tenim un bon grup de clients fidelitzats, sobretot de la comarca d’Osona.
Les traduccions jurades són una part important dels encàrrecs que rebem, sobretot tra-

duccions d’expedients i títols, tant d’alumnat de la UVic com d’altres universitats.
Entre els clients més destacats de la comarca hi trobem: ImpeVic, Ajuntament de Vic,

Assessoria Muntal, Bisbat de Vic, DiacVic, Chocovic, Ledexport, Consell Comarcal d’Osona,
Museu de l’Art de la pell, Gesqua, Playmedia, Vitri.

NOVES PERSPECTIVES

De cara al curs 2007-08, el Servei de Traducció passarà a formar part dels Serveis Lingü-
ístics de la UVic amb l’objectiu de potenciar les traduccions internes de la nostra comunitat uni-
versitària i la coordinació amb els altres serveis i centres que treballen amb la llengua

MONTSE VANCELLS FLOTATS
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BIBLIOTECA

1. PRESENTACIÓ

L’activitat de la Biblioteca durant el curs 2006/2007 ha estat molt intensa, com és habi-
tual. En aquesta memòria s’informa, de manera detallada i ordenada per àmbits d’actuació, de
totes les activitats dutes a terme al llarg d’aquest any.

En l’àmbit d’organització hi ha tres actuacions molt rellevants per al futur de la Biblio-
teca:

En primer lloc, per la trascendència que pot tenir a mig i llarg termini, cal destacar la
creació de la Comissió d’Estudi del Model de Biblioteca de la UVic, que té com a objectiu elabo-
rar una proposta i elevar-la al Consell de Direcció de la Universitat (CDU), sobre:

–Definició de l’abast, l’organització i el funcionament dels serveis de Biblioteca com a
centre de recursos de la UVic.

–Definició de mecanismes de coordinació i de vinculació de centres, àrees i serveis de la
UVic amb els serveis de Biblioteca de la UVic

–La presentació i l’aprovació pel CDU del Pla Operatiu de la Biblioteca.
–La presentació i l’aprovació pel CDU de l’Informe final d ’Avaluació i del Pla d ’actuacions

de millora que l’acompanya.

Pel que fa a les Tecnologies de la Informació i la seva aplicació als serveis de la Bibliote-
ca, tenim dues fites importants per destacar:

–La instal·lació i posada en funcionament, en col·laboració amb el Servei d’Informàtica,
d’un sistema VPN que permet la connexió als recursos d’informació en format electrònic de la
Biblioteca des de fora del campus.

–Implementació i posada en funcionament del nou programari de gestió i consulta de
revistes electròniques SFX i del botó UVIC a les bases de dades referencials (les que ho perme-
ten). 

Una altra actuació que cal destacar és la represa, després d’uns mesos de suspensió, del
Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca, sobretot per la gran repercussió que aquest servei té
en els grups de recerca. A més, aquest servei ha renovat i millorat el funcionament. Això ha estat
possible gràcies al suport rebut de la institució per a la dotació del personal necessari.

També assenyalem, en el marc de les relacions amb el Consorci de Biblioteques Univer-
sitàries de Catalunya (CBUC), l’assoliment d’una fita important per a la Universitat de Vic: la sig-
natura d’un conveni per participar en el dipòsit cooperatiu de tesis doctorals en xarxa (TDX) i la
incorporació a aquest dipòsit d’una tesi llegida a la UVic. 

Aquesta informació es completa amb la que contenen els apartats que segueixen.



2. PERSONAL

Aquest curs la plantilla de la Biblioteca s’ha ampliat amb la contractació d’una bibliote-
cària, la Mercè Suñé Parés, que ha desenvolupat la seva tasca a la biblioteca de la Torre dels Fra-
res.

Biblioteca de Miramarges

Anna Andreu Molina Directora anna.andreu@uvic.cat
Montserrat Aguilar Martí Bibliotecària montserrat.aguilar@uvic.cat
Ramon Benito Bové Bibliotecari ramon.benito@uvic.cat
Núria Coma Costa Bibliotecària nuria.coma@uvic.cat
M. Alba Comasòlivas Codina Auxiliar de bib. alba.comasolivas@uvic.cat
M. Dolors Comerma Roma Bibliotecària dolors.comerma@uvic.cat
M. Àngels Pulido Medina Tècnica ofimàtica m.angels.pulido@uvic.cat
Mireia Salgot Negre Bibliotecària mireia.salgot@uvic.cat
Laura Blancafort Becària laura.blancafort@uvic.cat
Belén Estefano Becària mariabelen.estefano@uvic.cat
Xènia Plana Becària xenia.plana@uvic.cat
Susana Moya Becària susana.moya@uvic.cat
Amanda Moya Becària amanda.moya@uvic.cat
Sheila de los Santos Becària sheila.santos@uvic.cat
Sílvia Vioque Becària silvia.vioque@uvic.cat

Biblioteca de la Torre dels Frares 

Gemma Mascaró Parramon Bibliotecària gemma.mascaro@uvic.cat
Mercè Montanyà Comelles Bibliotecària merce.montanya@uvic.cat
Mercè Suñé Parés (des del 23/10/07) Bibliotecària merce.sune@uvic.cat
Júlia Bernat Becària julia.bernat@uvic.cat
Anna Capell Becària anna.capell@uvic.cat
Laura Castellà Becària laura.castella@uvic.cat 
Cristina Tió Becària cristina.tio@uvic.cat

Formació permanent

La formació permanent del personal de la Biblioteca per al curs 2006/2007 s’ha concre-
tat en el següents cursos i activitats congressuals:
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Cursos Durada Assistents
El servei de referència en entorns virtuals: atenció de consultes 16 1
Motors de cerca per a usos professionals i acadèmics 6 2
Reconèixer i modificar formats de fitxers 16 2
Los Repositorios Institucionales al servicio de las universidades 
y del acceso abierto 10 1

Jornades, congressos i conferències i altres
XIV Asamblea Anual de REBIUN 3 dies 1
IV Reunió Expania: grup d’usuaris d’Exlibris 2 dies 1
V Jornadas CRAI: «Los recursos humanos en los Centros de 
Recursos para el Aprendizaje…» 2 dies 2
Trobada dels Serveis Informàtics Universitats Catalanes ’06 1 dia 1

3. EQUIPAMENTS 

A la Biblioteca de la Torre dels Frares s’ha ampliat el nombre de metres lineals de pres-
tatgeria amb la instal·lació de 18 armaris nous. Per col·locar aquests armaris s’ha hagut de remo-
delar la ubicació de les taules i la dels llums del sostre. 

Tot plegat ha comportat el guany de 86 metres lineals de prestatges i la pèrdua de 6 llocs
de lectura.

Locals
00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Metres quadrats 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469
Nombre seients 440 440 428 428 434 434 428
Metres lineals de 2.584 2.584 2.669 2.676 2.830 2.830 2.916
prestatgeries

Equipament tecnològic

00/01 01/02 02/03 03/03 04/05 05/06 06/07

Fotocopiadores 2 2 3 3 3 3 3

Impressores 3 3 3 3 4 4 4

Lectors de CD-ROM 16 14 14 14 21 21 21

Lector de codi de barres 2 2 2 2 2 2 2

Lector de microfitxes 1 1 1 1 1 1 1

Magnetitzadors/desmagne-
titzadors 2 2 2 2 2 2 2

Monitor de TV 1 4 4 4 4 4 4

Ordinador portàtil d’ús intern - - - - - - 1
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PC’s d’ús intern 10 11 11 11 14 13 15

PC’s d’ús públic 12 12 18 18 18 18 18

Portes detectores 2 2 2 2 2 2 2

Reproductors DVD - - - - 3 3 6

Reproductors d’imatge 1 4 4 4 6 6 6

Programari comercial

– Micro-VTLS 3.11 w (programa de gestió de la Biblioteca)
– GTBib-Sod 2.0  (programa de gestió del Servei d’Obtenció de Documents)
– RefWorks  (programa per a la gestió de cites bibliogràfiques)
– VPN Gateway 3050 (programa per a la gestió de l’accés remot a recursos de la Biblioteca)
– SFX v. 3 (programa per a la gestió d’enllaços)

4. ADQUISICIONS

Aquest any l’increment del fons per a adquisicions s’ha mantingut en els nivells dels dar-
rers anys i no hi ha hagut adquisicions destacades.

Tot i així cal mencionar la incorporació de 117 volums de la col·lecció Biblioteca de Auto-
res Españoles que hem rebut com a donació de la Biblioteca pública de Cornellà de Llobregat.

El creixement en l’apartat de documents electrònics s’ha moderat en relació a anys an-
teriors. 

Llibres

2000-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Compres 1.344 1.639 1.624 1.782 2.208 1.830 1.956

Donacions 1.666 955 1.045 1.548 1.432 1.481 1.627

Total 3.010 2.594 2.669 3.330 3.640 3.311 3.583

Publicacions periòdiques 

2000-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Compres 16 23 - 13 21 25 18

Donacions 44 160 - 54 63 62 34

Total 60 183 - 67 84 87 52
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Altres tipologies de documents

2000-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07

Document 
cartogràfic 4 3 4 113 87 56 53

Document sonor 33 39 42 34 24 53 19

Document 
audiovisual 123 152 94 326 274 236 288

Total 160 194 140 473 385 345 360

Adquisició d ’informació electrònica

Aquest curs s’ha tingut accés a una nova base de dades, STMA-Z (Statistical Theory and
Method Abstracts - Zentralblatt). És un complement de Zentralblatt Math i en disposem gratuïta-
ment.

Aquest any el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha reno-
vat la subscripció consorciada a Science Direct amb una ampliació important dels anys d’accés.
Fins ara s’accedia a la majoria de títols des de l’any 1999. A partir d’ara s’hi accedeix des del 1995.
A més, s’ha adquirit l’accés a les col·leccions completes d’uns 400 títols que són dels més consul-
tats.

La Biblioteca, per la seva banda, ha contractat l’accés en línia a l’enciclopèdia Gran Espa-
sa Universal: portal de conocimiento Espasa, que inclou la Gran Espasa Universal Multimedia, 12 dic-
cionaris Espasa, Cronologia i diversos cursos en línia.

Així mateix es disposa d’accés al portal CiberIndex, que conté, a més de les bases de da-
des Cuiden i Cuiden Plus, tot d’altres recursos per a les Ciències de la Salut. 
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5. FONS 

Distribució del fons per tipus de documents

Tipologia Miramarges Torre dels Frares Totals

Llibres 46.468 15.618 62.086
Manuscrits (tesis i TFC) 228 493 721
Documents sonors 458 252 710
Documents audiovisuals 1.548 997 2.545
Microformes 3 1 4
Documents cartogràfics 184 358 542

Publicacions periòdiques

SUPORT PAPER

Localització Tancades En curs Total

Miramarges 651 461 1.112
Torre dels Frares 221 209 430
Total 872 670 1.542

ELECTRÒNIQUES (ACCÉS EN LÍNIA)

Accés per subscripció 4.453
Accés lliure 6.492
Total 10.945

Bases de dades

— Consorciades (Biblioteca Digital de Catalunya) — Pròpies
Aranzadi Westlaw 3alacarta
Cochrane Library Plus Cinahl
Econlit Cuiden Plus
ERIC Gran Espasa Universal
FSTA Grec.net
ISI Web of Knowledge Leader Summaries
Library Information Science & Technology Abstracts Spotstv.com
MathsScinet
Medline
Psychology & Behavioral Sciences Collection
PsycINFO
The Serials Directory
STMA-Z
Zentralblatt Math
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6. SERVEIS

Usuaris 

Curs 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Usuaris potencials 
de la comunitat 
universitària 4.535 5.109 5.205 5.666 6.021 6.040 6.094

Usuaris externs 1.310 1.357 1.743 1.561 1.759 1.564 1.614

Total 5.845 6.466 6.948 7.227 7.780 7.604 7.708

Entrades a les biblioteques

Curs 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
Miramarges 150.411 131.598 127.254 150.263 177.459 176.399 214.102
Torre dels Frares 12.724 25.785 33.659 55.410 65.349 83.020 80.918
Total 163.135 157.383 160.913 205.673 242.808 259.419 295.020

Préstecs

Evolució del préstec

Préstec per correu

2005/2006 2006/2007

Usuaris 25 44

Documents prestats 37 73
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Consultes al catàleg 

Mes Consultes

Juliol 2006 2.345

Agost 2006 1.356

Setembre 2006 3.567

Octubre 2006 7.040

Novembre 2006 7.907

Desembre 2006 4.590

Evolució de les consultes al catàleg per cursos

Servei d ’Obtenció de Documents 

En les memòries d’aquests últims anys ha anat destacant l’augment progressiu de docu-
ments tramitats. Durant aquest curs aquesta tendència ha variat i el total de documents trami-
tats ha disminuït. Si s’observen les dades es constata que ha baixat el nombre total de documents
demanats a altres biblioteques, però en realitat només s’ha reduït el nombre d’articles i en canvi
han augmentat les sol·licituds de llibres en préstec. Això s’explica per l’augment de revistes elec-
tròniques accessibles des de la nostra biblioteca digital i per l’augment de l’ús d’aquests recursos
afavorit per la implementació del cercador de revistes electròniques SFX.  És a dir, en conjunt
som més autosuficients. 

D’altra banda, ha crescut força el nombre de documents que ens han demanat des
d’altres biblioteques. En resum, es demana menys i ens demanen més.

Sol·licituds tramitades Llibres Articles Vídeos CD Total

Documents que hem demanat 756 81 8 1 846

Documents que ens han demanat 452 242 13 2 709

Total 1.555

Mes Consultes

Gener 2007 13.543

Febrer 2007 9.123

Març 2007 10.888

Abril 2007 12.324

Maig 2007 13.236

Juny 2007 8.893

Total 94.012
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Evolució per cursos

Documents que hem demanat 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Llibres 241 249 477 603 756

Articles 151 274 512 363 81

DVD i vídeos 27 5 24 99 8

CD 6 1 2 10 1

Totals 425 529 1015 1075 846

Documents que ens han demanat

Llibres 74 188 330 416 452

Articles 46 64 123 148 242

Vídeos - 2 4 17 13

CD - 2 3 5 2

Totals 120 260 469 586 709

Catalogació 

Malgrat que el calendari per al canvi del sistema informàtic de gestió de les biblioteques
del Concorci (CBUC) s’ha endarrerit, s’ha seguit treballant en la preparació de fitxers per a la mi-
gració.

També s’ha estudiat el nou format que s’adoptarà per a la creació de registres
(MARC21) i s’ha rebut formació per a la migració de format dels registres de la UVic.

Pel que fa a la catalogació, els documents processats durant aquest any inclouen, a més
de les adquisicions corrents, els materials següents:

- Paquet de revistes electròniques SAGE amb uns 400 títols.
- Una gran part del paquet de llibres electrònics Springerlink Books, que conté uns

2.700 títols.
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- Els 459 volums sobre psicologia i pedagogia donats per la professora de la UB M. Llu-
ïsa Rodríguez.

- Els llibres donats per la família de la professora Mireia Tapiador, uns 44 volums sobre
ciències de l’esport.

Per una altra banda, s’ha començat a treballar en el tractament del fons procedent del
llegat Segimon Serrallonga, que ha estat inventariat íntegrament.

Documents catalogats durant el curs 2006-2007:  5.596

Documents consultats

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Monografies 52.222 41.586 36.470 34.304 28.256
Revistes 6.100 2.916 4.916 3.774 3.921

Reprografia 

2000-01 2001-02 2002-03 2003-041 2004-05 2005-06 2006-07
306.875 300.206 339.132 119.449 145.029 160.227 184.646
1. El curs 2003/2004 Artyplan es va fer càrrec del servei de reprografia i va passar a gestionar totes les màquines d’ús públic.

Pàgina web

A la pàgina web s’hi han fet petites aportacions i millores:
–S’ha creat una nova pàgina sobre Fons especials amb informació sobre les diverses col·leccions.
–S’ha revisat i actualitzat el contingut de la pàgina del Fons Pallàs, que havia estat creada el

2002 amb motiu de l’Any Verdaguer.
–També s’hi han introuït diverses modificacions degudes a la implementació del programari

SFX per a la cerca de revistes electròniques, i del VPN per a l’accés remot als recursos electrò-
nics de la Biblioteca.

Formació d ’usuaris

Tipus d’activitat sessions assistents

Sessions de presentació per a alumnes de nou accés                    12  942

Sessions de formació personalitzades sobre l’ús de RefWorks, 
adreçat a professors i estudiants de 3r cicle 5 6

Fonts d ’informació en Nutrició i Dietètica, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 4 66

Fonts d ’informació en Biotecnologia, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 2 64



Fonts d ’informació en Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 1 7

Fonts d ’informació en Ciències de la Salut, 
adreçat a grups de postgrau 2 58

Serveis i recursos d ’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de 3r cicle 2 2

Fonts d ’informació en Ciències de la Salut, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 4 120

Serveis i recursos d ’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Periodisme 2 28

Serveis i recursos d ’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Comunicació Audiovisual 2 31

Sessió sobre fonts de referència,
adreçat a alumnes d’Informació i Documentació 2 5

Serveis i recursos d ’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Batxillerat 2 4

Sessió de formació sobre l’ús d ’ISI Web of Knowledge,
adreçat a metges i personal infermer de l’HGV 1 15

Serveis i recursos d ’informació per a la Recerca, 
adreçat a investigadors de la FCHTD 1 35
Totals 42 1.383

Evolució en la formació d’usuaris

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

sessions 14 21 43 32 40 42
assistents — 514 1.723 705 1.138 1.383

7. RELACIONS INSTITUCIONALS I COOPERACIÓ

La Biblioteca és membre de dues organitzacions professionals, el Consorci de Bibliote-
ques Universitàries de Catalunya (CBUC) i la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun), amb
les quals col·labora i treballa regularment.

Dins del CBUC participa en les activitats i els programes següents:

Canvi de sistema automatitzat per a la gestió de les biblioteques

Se segueix treballant en aquest projecte, el qual, malgrat haver-se endarrerit considera-
blement, no s’ha aturat. S’ha continuat treballant en la migració dels registres de la base de dades
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cap al nou format MARC21 i en la preparació dels fitxers per a l’extracció de dades de cara a la
migració cap al nou sistema.

Biblioteca Digital de Catalunya

La Biblioteca Digital creix a un ritme molt més moderat que en anys anteriors, però
d’una manera sostinguda. En l’apartat d’adquisicions es troben detallades les noves incorpora-
cions a la biblioteca de la UVic.

Durant aquest curs ha entrat en funcionament el nou programari de gestió de revistes
digitals SFX, al qual ja es fa referència a la introducció, i s’està treballant intensament per posar
en marxa el nou sistema de cerques federades CercaTot amb el programari Metalib.

Dipòsits Digitals Cooperatius

Aquest any s’ha signat un nou conveni entre el CBUC i la UVic per a la participació de la
universitat en el dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). Ha estat una fita important perquè
implica que a la UVic ja s’han començat a llegir les primeres tesis que podran ser consultades en
línia en accés obert.

Al dipòsit RACO de revistes catalanes amb accés obert s’hi va incorporar la revista Re-
duccions després de ser digitalitzada íntegrament. També s’ha obtingut un ajut econòmic per a la
digitalització de les revistes Cota Zero i Anuari Verdaguer, que també s’integraran al dipòsit.

Al dipòsit de la recerca de Catalunya RECERCAT, s’hi ha incorporat una nova
col·lecció de Treballs Final de Carrera (TFC) de l’Escola Politècnica.

Formació

El Consorci ha organitzat un parell de cursos per als seus associats, un dels quals es va
haver d’ajornar. A l’altre, Los Repositorios Institucionales al servicio de las universidades y del acceso
abierto, hi va assistir una persona de la Biblioteca. 

En el marc de Rebiun s’ha participat en les activitats següents:
–XIV Asamblea Anual de REBIUN celebrada a Badajoz a la qual va assistir la directora

del Servei.
–V Jornadas CRAI: «Los recursos humanos en los Centros de Recursos para el Apren-

dizaje…» celebrades a Almeria a les quals hi van assitir la directora i una bibliotecària.

Altres relacions institucionals i activitats de cooperació que ha mantingut  la Biblioteca
tant dins la mateixa universitat com a l’exterior són:

–S’ha impartit una sessió de formació en l’ús de les bases de dades i el portal ISI Web of
Knowledge a petició del Consorci Hospitalari de Vic adreçada a metges i personal d’infermeria
de l’Hospital General.

–En col·laboració amb Eumo Editorial, es va presentar en roda de premsa versió digital
de la revista Reduccions incorporada al dipòsit de revistes catalanes RACO.

–A petició de l’Ajuntament de Vic i de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, els
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serveis tècnics de la Biblioteca han elaborat un Projecte per al tractament del fons documental Giralt-
Miracle, dipositat a la biblioteca de l’Escola.

–En col·laboració amb la Càtedra Verdaguer d’Estudi Literaris i la Facultat de Ciències
Humanes Traducció i Documentació, es va organitzar una lectura de poemes i una exposició de
l’obra de Jordi Sarsanedes com a homenatge amb motiu de la seva mort.

Amb satisfacció per la tasca feta i alhora amb consciència de la necessitat de millorar, i
amb les ganes de fer-ho, continuarem treballant per aconseguir aquest objectiu.

ANNA ANDREU

Directora
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SERVEI D’AUDIOVISUALS

Aquest curs hem donat servei a 2.323 estudiants per realitzar les seves produccions vi-
deogràfiques, fotogràfiques i d’àudio.

L’arxiu fotogràfic s’ha incrementat amb 12.845 fotografies.
S’han fet 2.710 préstecs de material audiovisual.
També ha augmentat molt la digitalització de les produccions audiovisuals i dels arxius

videogràfics dels centres. 
Aquest curs també ha estat molt actiu pel que fa a la realització de produccions video-

gràfiques per a entitats i institucions amb conveni signat amb la UVic, entre altres destaquem:
–Inici del rodatge del making of de la pel·lícula Serrallonga i la realització dels càstings

d’Osona per aquest projecte.
–Rodatge dels videogrames del futur Museu del Coure, de l’empresa La Farga Lacam-

bra.
–Edició de la sèrie Referents, del Consorci de Normalització Lingüística de Vic.
–Realització d’un vídeo informatiu per al Centre d’Envelliment Saludable de Vic.
–Reportatge de les jornades e-week, per a ImpeVic.

JOSEP MARIA ROMA

Cap del SAV
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AULA D’AUTOAPRENENTATGE 

FUNCIONAMENT

Horaris

L’horari de l’Aula ha estat de 45 hores setmanals durant tot el curs, repartides de la ma-
nera següent: matins de 9 a 2, de dilluns a divendres, i tardes de 2/4 de 4 a 2/4 de 9, de dilluns a di-
jous.

Assessorament

A llarg de l’any assessorament ha anat a càrrec dels professors següents:

Sarah Khan (anglès)
Oriol Portell (alemany i català)

A més, durant tot el curs, per a les qüestions tècniques s’ha comptat amb la col·labo -
ració de les becàries següents:

Alba Jorba
Ariadna Soler

ACTIVITATS

Tasques, projectes i participació en comissions

Des de fa uns quants anys l’Aula d’Autoaprenentatge de la UVic està treballant intensa-
ment en l’adequació dels materials i recursos del servei d’acord amb les recomanacions i criteris
del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües del Consell
d’Europa. Aquest Marc proporciona unes bases comunes per a l’elaboració de programes de llen-
gua, orientacions curriculars, materials d’aprenentatge, exàmens, etc. a tot Europa. Descriu el
que han d’aprendre a fer els aprenents per utilitzar una llengua per a la comu nicació i els coneixe-
ments i habilitats que han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de forma efectiva, i tot això
sense obviar el context cultural en què s’utilitza la llengua. 

En el Marc es fa una atenció especial a la planificació de l’aprenentatge autodirigit, de
manera que l’aprenent sigui més conscient de l’estat actual del seu coneixement, que tingui es-
tratègies per l’autoestabliment d’objectius factibles i útils amb materials adequats per al seu au-
toaprenentatge i autoavaluació. Per anar fent possible tot això, durant el curs 2006-2007 a l’Aula
d’Autoaprentatge s’ha acabat l’actualització de les fitxes autocorrectives de les llengües del ser-
vei i s’ha començat a treballar en el projecte d’Aula Virtual. La voluntat és que les fitxes i els mate-
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rials àudiovisuals de les llengües i nivells de l’aula presencial puguin ser consultats i treballats en
línia tenint en compte tots els avantatges d’aquest suport. Es preveu que durant el curs vinent es
pugui definir la proposta. 

Cal destacar també la implicació de l’Aula d’Autoaprenentatge en el projecte i desenvo-
lupament dels Serveis Lingüístics de la UVic, en la Comissió de Política Lingüística de la UVic i
en la Comissió d’estudi del model de biblioteca de UVic.

Trobada

Assistència d’Oriol Portell a la XIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge El multil-
ingüisme en els centres d ’autoaprenentatge, organitzada per la Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (Barcelona,  31 de maig i 1 de juny de
2007).

TERESA PUNTI I JUBANY

Responsable de l’Aula d’Autoaprenentatge de la UVic
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ÀREA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Durant aquest curs s’ha avançat en diverses accions d’automatització i millores, im-
plantant noves aplicacions informàtiques en molts àmbits de gestió, i millorant l’atenció als di-
versos usuaris finals de la nostra feina diària: estudiants, professorat, investigadors i personal
d’administració i serveis.

Hem vist finalment la posada en funcionament del nou programa de Gestió Acadèmica
i Universitària, que inclou una part important de gestió laboral i financera. Aquesta eina és fruit
d’anys de treball i ens obre les portes definitivament a una gestió més integrada, descentralitzada
i àgil.

S’ha implantat la darrera versió del programa SAP de gestió econòmica i administrativa
per millorar els processos i l’emissió d’informes.

Hem automatitzat la gestió de les ofertes externes de selecció de personal i dels proces-
sos d’elaboració i anàlisi del pressupost de personal.

Hem preparat, i aviat inaugurarem, un nou portal web de Borsa de Treball, amb gestió
automàtica d’ofertes i sol·licituds.

Hem vist diverses millores al Campus Virtual, amb la incorporació de noves eines per a
l’entrada de qualificacions, un nou disseny de plantilla per als dossiers acadèmics, la millora
d’eines existents i la preparació del Campus Virtual per a la seva propera reestructuració i am-
pliació, amb noves seccions i serveis. El Campus Virtual és un actiu molt important i no para
d’acollir nous adeptes. El mes de juny va superar àmpliament les 300.000 connexions, que repre-
senten unes 50 connexions de mitjana per cada usuari de la Universitat, estudiants, professorat i
PAS, i sumem unes 2.250.000 connexions en tot el curs acadèmic, un total que no s’esperava
aconseguir fins d’aquí a 3 anys.

Hem vist la posada en funcionament de nous canals de comunicació, com ara el blocs
L’apunt (del professorat i PAS) i UVica’t (dels estudiants), i els primers wikis de la UVic.

Hem portat a terme el manteniment i renovació de servidors i equipaments i l’extensió
de la xarxa wifi als dos campus de la Universitat.

Hem dedicat esforç també al web públic com a principal eina trilingüe de comunicació
de diverses iniciatives com, en aquest curs, les activitats de l’Aula L3

Totes les accions de l’Àrea de les TIC impliquen una intensa col·laboració amb els altres
centres i serveis de la Universitat, que impliquen noves formes de treballar més àgils i efectives.
Amb una nova estructura interna de l’Àrea, aquesta col·laboració intensifica la preparació de
nous projectes d’integració de processos, d’automatització i d’eines de gestió.

Nombre de visites al campus virtual de la UVic

Nombre de connexions 2.231.628
Nombre d’usuaris diferents 6.141 

RICHARD SAMSON

Director de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ESTUDIS I AVALUACIÓ

El curs 2006/2007 es va constituir l’Àrea de Planificació, Estudis i Avaluació en la qual
es van fusionar l’antiga Àrea de Planificació Estratègica i el Gabinet d’Avaluació de la Qualitat,
amb l’objectiu general de gestionar la planificació estratègica i lligar-la a l’establiment i gestió
dels mecanismes d’assegurament de la qualitat a totes les unitats de la UVic. 

Pel que fa al Pla Estratègic, el curs 2006/2007 es va fer el seguiment de l’execució del Pla
Estratègic del curs anterior. També es va  crear un aplicatiu informàtic nou per al seguiment del
Pla i es van definir les accions alternatives que van proposar els centres i que no figuraven al Pla
Operatiu General. A més a més, es van fer els Plans Operatius de l’Àrea de Comunicació, dels
Serveis Bibliotecaris i de l’Àrea de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement. 

Pel que fa al Pla de Qualitat, l’acció més rellevant va ser el disseny del Model d’Avaluació
de la Recerca i del Model d’Avaluació Docent del Professorat. Per al desenvolupament d’aquests
models, es van signar amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU) i amb la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) dos con-
venis, un per  participar en el programa DOCENTIA, que estableix les directrius per a
l’assegurament i l’avaluació de la qualitat de la docència universitària, i l’altre per participar en el
programa AUDIT, que estableix les directrius per al disseny dels Sistemes de Garantia Interna
de la Qualitat i per a la incorporació d’estratègies de millora contínua. També es va gestionar la
tramitació de sol·licituds per a l’avaluació i acreditació de l’activitat docent i investigadora del
professorat segons el procediment establert en el conveni entre la UVic i l’AQU. 

Una altra de les activitats va ser la col·laboració amb la direcció de la Biblioteca per a la
realització de l’avaluació externa i l’elaboració de l’informe final de l’avaluació del Serveis Biblio-
tecaris. Finalment, es va treballar amb els responsables de les propostes de nous programes de
grau i de postgrau per tal d’assegurar que el disseny dels nous títols es fes seguint les directrius de
l’AQU, tant pel que fa a les dimensions generals, com pel que fa a les específiques de qualitat. 
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SERVEIS D’ATENCIÓ A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

SERVEI D’ESTUDIANTS 

LES CONSULTES

La tasca principal del Servei d’Estudiants de la UVic consisteix en l’atenció directa de
les persones que utilitzen el servei. Aquesta tasca la desenvolupen la persona responsable del
Servei, que va canviar a finals del 2006, amb l’ajut i la col·laboració de dues becàries a temps par-
cial.

El Servei ha atès, durant el curs 06-07, un total de 1310 consultes. El 72,6% de les quals
pertanyen a l’àmbit de l’allotjament, mentre que la feina suposa l’11,98%, el transport el 7,86% i
altres temes, el 7,56%. En aquest darrer apartat s’hi recullen totes aquelles consultes que fan refe-
rència a gestions acadèmiques i a la vida social, dins i fora del campus (actes culturals, ONG, ta-
llers...).

Pel que fa a allotjament, el major nombre consultes que es registren corresponen als
apartats de pisos per compartir, un 30,1% (286 consultes), i el de pisos de lloguer, un  26,2% (249 con-
sultes). Altres tipus d’allotjament com ara les residències d’estudiants i el programa Viure i Con-
viure que gestiona la Fundació Obra Social de Caixa Catalunya, dels quals també s’informa des
del Servei, prèvia petició de l’usuari, registren un 6,52 i un 4,42 %, respectivament, del total de les
consultes sobre allotjament. 

Per a l’anàlisi d’aquestes dades cal tenir en compte dos aspectes significatius. El primer
és que, tal com s’observa en la graella adjunta, el sistema emprat, així com els indicadors a reco-
llir, per enregistrar aquestes dades s’han anat modificant i ampliant durant el primer semestre de
2007. Això fa que hi hagi notables buits d’informació en alguns dels indicadors. A partir del mes
d’abril, és quan es comença a disposar de més dades referents tant a la temàtica de la consulta
com a la qualitat de la resposta. No obstant això, cal esmentar que el sistema de recollida no està
tancat i que s’anirà ampliant i modificant d’acord amb la realitat observada i els possibles usos de
les dades recollides. 

El segon aspecte a tenir en compte és que, tal com s’observa en les dades, a partir del
mes d’abril (Jornada de Portes Obertes) s’enregistra un increment notable de les consultes ate-
ses, que es relaciona, majoritàriament, amb l’accés a la Universitat de nous estudiants.   

En la graella es recull el canal de recepció de la consulta atesa. La major part es continu-
en rebent de forma presencial. Tot i això, cal destacar el correu electrònic (48 consultes ateses),
mitjà escollit pels estudiants Erasmus per contactar amb el Servei i accedir a la informació de la
Borsa d’Habitatge. Aquestes consultes, tot i haver-hi una Oficina de Mobilitat, són ateses direc-
tament pel Servei d’Estudiants, ja que així es demana des de l’esmentada Oficina.

Tot i no estar comptabilitzades de forma exhaustiva, també s’han atès consultes refe-
rents a la borsa de treball per a estudiants no titulats i s’hi han donat d’alta els i les estudiants in-
teressats.  
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L’UVIC.CAT

A banda de les consultes, es reprengué, a finals de l’any 2006, l’edició del butlletí digital UVic.cat.
En un principi, s’utilitzà el format antic i, com a canal de transmissió, el correu electrònic dirigit
als i les estudiants. A partir del mes de maig, però, s’aplicà el format bloc, cosa que aportà dina-
misme a l’edició. El bloc facilita que no s’hagi d’acumular la informació en espera del dia de
l’edició. En qualsevol moment, qualsevol de les persones autoritzades poden fer-hi la seva apor-
tació. Es creà, també, un consell de redacció format per persones vinculades a la Universitat,
amb la finalitat d’aportar idees i de valorar la idoneïtat de les propostes.

RELACIO AMB ENTITATS

Al llarg del curs 2006-2007, s’ha col·laborat donant suport i trameten informació a les
entitats internes a la Universitat: Consell d’Estudiants,  Vic-View i Emboirats. 

També s’ha continuat mantenint el contacte amb la Fundació Obra Social de la Caixa de
Catalunya, a través de la seva tècnica a la comarca. Aquesta entitat gestiona programes relacio-
nat amb l’intercanvi intergeneracional,  com el Viure i Conviure, d’aplicació ja a Vic, i el banc de
temps Tens temps? La línia de treball ha anat, doncs, encaminada a potenciar el primer i a intentar
la introducció del segon.

També s’han iniciat intercanvis d’informació generada sobre activitats amb Òmnium
Cultural, pensant a ampliar l’oferta que ja ens arriba a través d’altres organismes com l’IMAC o el
Museu de la Pell.

Vic, setembre de 2007 
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SERVEI D’ESPORTS 

CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS 06/07 

Esports d ’equip: Participants:
Futbol 11 masculí 51
Voleibol femení 29
Bàsquet femení 21
Bàsquet masculí 33
Rugbi masculí 38
Rugbi femení 24
Hoquei patins mixt 14

Esports Individuals: Participants:
Atletisme 5
Bàdminton 1
BTT 1
Esquí 3
Esgrima 1
Snow 3
Judo 2
Kàrate 3
Marató 1
Natació 9
Duatló 1
Volei platja 2
Pitch & Putt 1
Padel 2
Raid d’aventura 4

Participació als Campionats Universitaris 2006-2007:
Esports d’equip: 210
Esports individuals: 31 total: 241

Medaller Campionats de Catalunya Universitaris:
Or: 6
Argent: 0
Bronze: 9
Total: 15

Medaller esports d ’equip:
Total: 0
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Medalles per categories:
Categoria masculina: Categoria femenina:
Or: 2 Or: 4
Bronze: 3 Bronze: 6

CAMPIONATS D’ESPANYA UNIVERSITARIS 06/07 

Esports Individuals: Participants:
Bàdminton 1
Esquí 3
Esgrima 1
Snow 3
Judo 1
Karate 2
Natació 2
Triatló 2

Medaller Campionats d ’Espanya Universitaris:
Or: 1
Argent: 2
Bronze: 0
Total: 3

Medaller esports d ’equip:
Total: 0

Medalles per categories:
Categoria masculina: Categoria femenina:
Or: 2 Or: 4
Bronze: 3 Bronze: 6

Participació als Campionats d ’Espanya Universitaris 2006-2007:
Esports d’equip: 1 (equip de rugbi a 7 femení, 12 jugadores)
Esports individuals: 15
Total: 27

Organització de la primera Jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris de rug-
bi a 7 femení (novembre).

Organització de la primera Jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris
d’hoquei patins (novembre).

Participació d’un estudiant a la Universiada d’Esports d’Hivern a Torí (gener).
Participació a la Fase Final d’esports d’equip dels Campionats de Catalunya Universita-
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ris a Lloret de Mar i Blanes dels equips de bàsquet femení i de futbol 11 masculí (tots dos equips
4a posició). (28 de febrer 1 de març).

Participació a la Fase Final d’esports d’equip dels Campionats de Catalunya Universita-
ris d’hoquei patins a Cambrils (4a posició) (7-8 de març).

Organització, amb l’equip de rugbi de la tercera edició del torneig intrauniversitari “La
Bota Cup” amb una participació de dotze equips masculins i tres de femenins, en total 150 parti-
cipants de diverses facultats.

Participació de l’equip de rugbi a 7 femení als Campionats d’Espanya Universitaris a
Córdoba (maig).

Organització de classes de “hip-hop” al gimnàs de l’edifici F un dia per setmana al llarg
de tot el curs.

Reconeixement de millors esportistes catalans universitaris a cinc estudiants de la
UVic (esquí masculí i femení, duatló i triatló, raid d’aventura i hoquei patins).

Organització de la lliga interna de futbol sala (10 equips de 10 jugadors)
Total aproximat de persones que han utilitzat el servei: 370 estudiants, més els que han

utilitzat les instal·lacions.
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SERVEI MÈDIC D’EMPRESA

Durant el curs 2006-2007 el Servei Mèdic d’Empresa ha atès un total de 190 consultes.

Professors: 141
Estudiants: 20
Professionals de serveis: 29

La distribució d’aquestes consultes ha estat:

Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 45
Durant l’horari d’infermeria: 88
Fora de l’horari de consultori: 57

Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal. Es varen vacunar
45 persones. S’ha aprofitat l’administració d’aquesta vacuna antigripal per col·laborar amb la
campanya de detecció de la hipertensió arterial i per donar informació sobre la importància de la
prevenció primària i el control de la resta de factors de risc de malalties cardiocirculatòries, fona-
mentalment el tabac.

També s’ha administrat la tercera dosi de vacuna antitetànica a 2 estudiants de segon
d’infermeria.

MIQUEL YLLA I BORÉ
M. CARME RAURELL I COSTA

Responsables del Consultori Mèdic
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Durant el curs 2006-07 el Servei d’Orientació Psicopedagògica ha atès un total de 48
persones. Totes elles han estat ateses en més d’una sessió i en diversos casos en cinc sessions, que
ha estat el màxim.

El 74% de les persones ateses han estat dones, i el 26% homes. 
Pel que fa a cursos que consulten, el 70% són estudiants de primer i segon de primer ci-

cle, i un 16% són de tercer de primer cicle i de primer i segon de segon cicle. El 14% restant són
professors, professores i personal de la casa.

Pel que fa a facultat d’origen, el 33% són de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut,
el 32% de la Facultat d’Educació, el 23% de l’Escola Politècnica Superior, el 8% de la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Interpretació, i el 2% de la Facultat d’Empresa i Comunicació.

Des del Servei d’Orientació enguany també s’ha format part de la comissió tècnica
UNIDISCAT (Universitats Catalanes i Discapacitat), des d’on es treballa de manera conjunta
amb la resta d’universitats catalanes per tal de garantir la igualtat d’oportunitats als i les alumnes
amb discapacitat que volen cursar estudis universitaris.
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«EN PLENES FACULTATS»

Un any més la Universitat de Vic ha participat en el projecte «En plenes facultats», jun-
tament amb altres universitats de Catalunya i de l’Estat espanyol.

A l’inici del curs es va iniciar una campanya de captació de voluntaris a través de la difu-
sió de tríptics i pòsters informatius. Després d’aquesta fase es va comptar amb setze estudiants
de l’EUCS. Quinze, finalment van passar a la segona fase, consistent en la formació específica, és
a dir, participació en el curs de deu hores: Entrenament en drogues, sexualitat i counselling. El curs es
va dur a terme a la Universitat de Vic i el van impartir els professionals de la Fundació Salut i Co-
munitat, el dia 3 de novembre. 

Superada aquesta segona fase, els voluntaris ja van iniciar les activitats dirigides als estu-
diants de la nostra universitat, totes elles encaminades a informar i assessorar sobre drogues i se-
xualitat.

El punt d’informació habitual del grup ha continuat essent el mateix del curs passat:
Vic.View, ubicat a la delegació d’estudiants de l’EUCS. L’horari d’atenció del servei ha estat els di-
mecres de 16 a 17h i els dijous de 10 a 11h.

Amb la voluntat d’apropar-se als estudiants, s’han instal·lat regularment, diferents tau-
les itinerants en els llocs del campus més concorreguts on els estudiants voluntaris han facilitat
materials preventius i informatius a la resta d’estudiants interessats.

Com a intervencions més rellevants, cal destacar les organitzades amb motiu del dia
Mundial de la Sida, amb la participació de la companyia de comediants Encara farem salat, que van
posar en escena una perfomance per tal de reflexionar sobre el consum de drogues i les relacions
sexuals de risc.  

També es van organitzar dos Cine Fòrums, els dies 21 de març i 16 de maig amb les pel·lí -
cules: Traispotting, de Danny Boyle; i Kids, de Larry Clark.

Per últim, cal dir que els estudiants-voluntaris que han superat els criteris per a
l’atorgació dels 1,5 crèdits de lliure elecció, han estat 7, la resta queden pendents de participar en
les activitats que es pactin durant el proper curs. 

M. CARME RAURELL COSTA

Supervisora del programa “En Plenes Facultats” a la Universitat de Vic
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SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL / BORSA DE TREBALL 

El curs acadèmic 06/07 ha servit per implantar plenament el programa d’inserció
laboral a través del web UVic, el que ha suposat facilitar l’accés tant a estudiants, titulats,
empreses i altres agents socials la utilització d’aquest servei a través de la xarxa.

Cal dir que es preveu per al proper curs una automatització de l’aplicatiu amb im-
portants millores que beneficiaran a tots els usuaris i que permetrà fer l’extracció de dades
d’una forma molt més àgil.

El sistema de funcionament del Servei ha estat el mateix que el curs passat, coor-
dinat per un responsable del Servei i gestionat per un responsable en cada centre.

Una altra acció important ha estat establir nous contactes amb diferents agents,
com els Serveis Local d’Ocupació de la comarca d’Osona, el Consell Comarcal d’Osona i la
Cambra de Comerç.

Per segon any consecutiu s’ha elaborat l’Estudi d’Inserció Laboral (observatori la-
boral) dels titulats del curs 2005/2006 en el qual s’analitzen aspectes com: el percentatge
d’inserció en el mercat laboral, el mètode de recerca de feina, la relació entre els estudis i la
feina, etc. Es van dur a terme un total de 295 enquestes telefòniques.

També cal destacar la col·laboració amb la III Fira Universitat-Empresa organit-
zada per la FEC i la col·laboració amb el projecte Antics Alumnes UVic.

BALANÇ DEL CURS 2006/07

Ofertes laborals d ’empreses per titulats i estudiants d ’últim curs 06/07 (relacionades amb els estudis):

FEC 205
EPS 303
FCHTD 53
FE 171
EUCS 186
TOTAL: 918 ofertes (210 ofertes més que el curs 05/06)

Inscrits al Servei d ’Inserció Laboral (estudiants d ’últim curs i titulats):

FEC 140
EPS 75
FCHTD 67
FE 170
EUCS 165
TOTAL: 617 inscrits
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La UVic també rep ofertes laborals que no estan relacionades amb les titulacions
que s’hi ofereixen, aquestes ofertes es gestionen des del Servei d’Estudiants a través d’una
borsa de treball pròpia que ofereix la possibilitat de treballar durant els estudis.

Durant aquest curs s’han gestionat 322 ofertes de treball i s’hi han inscrit un total de
279 estudiants.

CURS D’INSERCIÓ LABORAL I SIMULACIÓ D’ENTREVISTES FCHTD

El Curs d’inserció laboral i simulació d’entrevistes es dirigeix als estudiants d’últim curs
de Traducció i Interpretació i de Biblioteconomia i Documentació. Es compon de sessions in-
formatives i de simulacions d’entrevistes de feina. 

Sessions informatives programades en aquesta edició: Autoocupació: aspectes legals i
professionals (Miquel Genís, FEC), Les oposicions a biblioteques. Com són? (Joan-Isidre Badell,
FCHTD), Curriculum Vitae (Esther Fatsini, FE) i Com afrontar una entrevista de treball i els
tests psicomètrics (Àngel Serra, FE). 

Posteriorment, els estudiants responen a una oferta laboral simulada preparant el currí-
culum i fent una entrevista de feina. Aquest anys els entrevistadors han estat: Fàtima Domíngu-
ez, de Parlamon; Rodolf Gimeno, de Debat Traduccions.

Els entrevistadors han coincidit en assenyalar el bon nivell professional dels estu-
diants/es que ara acaben les seves carreres i han fet suggeriments valuosos de canvis possibles en
els continguts de les assignatures per adaptar la preparació dels estudiants a les realitats can-
viants del món professional de la traducció, la interpretació i la documentació. 

RAMON VERDAGUER

Responsable del Servei



Comparativa de dos anys d’assistència:           

CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS-OSONA

INTRODUCCIÓ

Enguany és el cinquè any de vigència del Sírius-Osona com a centre per a l’autonomia
personal de referència per a la comarca d’Osona i Ripollès. Es manté l’horari d’obertura a 12 ho-
res setmanals distribuïdes en: dimarts, dijous i divendres de 10.00 a 13.00 i els dimecres de 16.00
a 19.00.

1. ASSISTÈNCIA A L’USUARI

1.1. Nombre d ’intervencions

Hi ha hagut un total de 284 consultes entre els mesos de  juny de 2006 al juny de 2007:
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205 usuaris es van desplaçar fins al Sirius; 47 van fer demandes per telèfon i 32 per e-mail. 87
d’aquests usuaris van requerir seguiment telefònic o per e-mail.
Aquest any ha augmentat considerablement l’atenció presencial.
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1.2. Localitats

Pel què fa a la procedència geogràfica de les demandes:

— Vic: 78
— Altres poblacions de la comarca d’Osona: 90
— La Garrotxa, el Maresme, el Bages, el Berguedà, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el

Gironès: 43.

1.3. Persona que fa la demanda

1.4. Tipus de demandes

— Visita centre: 47
— Ajudes tècniques: 147
— Informació de recursos generals: 41
— Informació sobre ajudes econòmiques: 83
— Accessibilitat: 61

Total demandes: 379

Cal tenir en compte que el nombre d’usuaris no coincideix amb el de consultes ja que un
usuari pot fer més d’una consulta, i es comptabilitzen separadament. A destacar la diferència res-
pecte de l’edició anterior. 
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2. ALTRES ACTIVITATS

07/09/06 Reunió GAES, empresa especialitzada en ajudes per a l’audició.
20-30/11/06 Assistència a la fira Ortoprotec, 9a fira internacional d’ortopèdia i ajudes tècni-

ques. Madrid.
29-30/01/07 Organització i implementació del curs: “Introducció a les ajudes tècniques”, im-

partit al Consell comarcal d’Osona. Vic.
27/03/07 Assistència al Seminari d ’ ergonomia Liko sobre la utilització de grues de mobilitza-

ció i  maneig de pacients bariàtrics. Barcelona.
14/04/07 Jornada de Portes Obertes
01/06/07 Coorganització de la III Matinal de Teràpia Ocupacional: “La Teràpia Ocupacio-

nal davant la reforma universitària i les necessitats socials emergents”. Vic.
07/06/07 Reunió amb el Sirius de Barcelona.
14/06/07 Entrevista a Mireia Datsira en el programa Entrevista en temps de nit” per Montser-

rat Font sobre el tema de les ajudes tècniques, les funcions del terapeuta ocupacio-
nal i el SIRIUS-OSONA a Ràdio Ona. Torelló. 

22/06/07 Xerrada sobre “l’Autonomia personal“ dins el programa de la Setmana de la Gent
Gran del Casal Mn. Guiteras. Vic.

27/06/07 Ponència: “La valoració per l’adaptació de l’entorn físic. Tecnologia assistida” Im-
partida per la professora Judit Rusiñol i Rodriguez en el marc del XII Curs de ge-
riatria. Envelliment i pèrdua d’autonomia: de la limitació funcional a la dependèn-
cia.

3. MATERIAL DEL SÍRIUS OSONA

MATERIAL CEDIT PROPIETAT

Ajudes per a la teràpia i la formació

Manyoples Emiart

Cinturó pèlvic Virmedic

Subjecció pel llit amb imants Prosànitas

Protector de taló Prosànitas

Coixí antidecúbit Jay Sírius

Coixí antidecúbit gel Virmedic

Coixí antidecúbit Virmedic Virmedic

Dosificador de medicaments

Coixí antilliscant Samarit

Ajudes per a la protecció i la cura personals

Taula de banyera Sírius

Cadira giratòria de banyera Karinter

Cadira de dutxa amb recolzabraços i respatller, regulable en alçada Karinter
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Cadira de rodes de dutxa, tipus propulsable Karinter

Cadira de dutxa de paret Sírius

Posa mitjons de lona Karinter

Calçador llarg Karinter

Cordabotons Karinter

Pinces de llarg abast Karinter

Roba adaptada: pijames-mono, camisoles, pantalons, faldilla,
camises d’exterior... Disseny Vital

Maxvida

Material d’incontinència orinària Coloplast

Pinta de mànec llarg Karinter

Ajudes per ensabonar-se el cabell Karinter

Esponja ergonòmica de mànec llarg Karinter

Cordons de goma Sírius

Alça WC amb recolzabraços i tapa Karinter

Alça WC sense recolzabraços ni tapa Sírius

Alarma personal Sra. Peinado

Ajudes per a la mobilitat personal

Cadira de rodes autopropulsable d’adult (nº sèrie: 01017019) Sírius

Cadira de rodes autopropulsable amb respatller rígid tipus
Jay de nen (nº sèrie: 01002919) Sírius

Cadira de rodes. Serenys Vermeiren Sírius

Caminador de quatre rodes amb seient i cistell Karinter

Crossa amb amortidor Sírius

Taula de transferències tipus Glidder Karinter

Taula de transferències tipus Easy-Trans (dues mides) Samarit

Taula de transferències Banana Samarit

Cinturó de transferències Samarit

Cinturó de deambulació Samarit

Disc giratori per terra Samarit

Disc giratori per seient de cotxe Samarit

Llençol per mobilització al llit Karinteslide Karinter

Llençol de mobilització al llit gran Samarit

Llençol de mobilització al llit, zona pèlvica Samarit

Grua elèctrica de bipedestació Molift Karinter

Grua Aks Duo Espona



Ajudes per a les tasques domèstiques.

Coberts adaptats Karinter

Gots adaptats Karinter

Plat amb cantell elevat Karinter

Taula de fixació per a preparar aliments Karinter

Fregona ergonòmica manual Sirius

Fregona ergonòmica elèctrica Sra. Peinado

Mobles i adaptacions per a habitatges.

Faristols de diferents tipus Minuja

Barra de tres punts de recolzament Karinter

Barra de recolzament amb tovalloler Karinter

Barra de recolzament abatible Karinter

Barra de recolzament lineal d’acer inoxidable Sírius

Butaca reclinable Ohiana

Recolzapeus amb descàrrega de taló Ohiana

Protector de barana de llit Emiart / Espona

Llit articulat amb comandament elèctric Espona

Rampes portàtils telescòpiques Rehagirona

Rampes Cymeq Cymeq

Pica de lavabo amb sistema de regulació d’alçada Sírius

Mirall regulable en inclinació Karinter

Ajudes per a la comunicació.

Protector de teclat Gracare

Commutador Gracare

Telèfon de teleassistència E3A
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AULA DE TEATRE DE LA UVIC

– Curs Iniciació al Teatre, d’octubre a desembre de 2006. La seva realització és un
requisit indispensable per poder formar part de L’Aula.

– Assistència a les II Jornadas de Artes Escénicas Universitarias de la Universidad Carlos
III de Madrid, del 13 al 17 de novembre. Els alumnes van poder participar en diversos tallers de
teatre i dansa i establir contactes amb altres alumnes de les diverses aules universitàries de l’Estat
espanyol i Europa. 

– Procés de creació dels assajos i muntatge del nou espectacle d’aquesta temporada.
– Estrena del nostre treball sobre l’obra Futur Perfecte, d’Ignasi García Barba. 20 de

desembre al teatre Laboratori de l’Institut del Teatre.
– Participació a la XII Mostra de Teatre Universitari organitzada per la Xarxa Vives

d’Universitats del 14 al 18 de maig. Aquesta mostra, en què participen totes les universitats dels
Països Catalans, és itinerant i s’allotja cada any en una universitat diferent.

– Mostra de Teatre Interuniversitari amb la participació de les universitats de Lleida,
Tarragona, Vic i Girona, que enguany ha organitzat i allotjat la Universitat de Vic. Els espectacles
de la Mostra es varen poder veure al Centre Comunitari el dies 8 i 9 de maig. 

– Celebració de la 2a Setmana del Teatre de la UVic del 7 a l’11 de maig. Durant aquesta
setmana l’Aula organitzà, entre altres activitats, un taller sobre Matx d’Improvisació i un taller
de Maquillatge, oberts a tota la comunitat  universitària.

– Lectura dramatitzada de l’obra: Fora de si de Sarah Daniels traduïda pels alumnes de
traducció teatral el curs 06-07 sota la direcció de la Dra. Eva Espasa

– Col·laboració amb la prestigiosa companyia de dansa Bebeto Cidra, amb residència a
la ciutat de Vic, en una performance breu dins el seu espectacle UrbeDansa.

– Col·laboració amb la companyia teatral Comediants com a voluntaris en el seu espec-
tacle L’arbre de la Memòria, que presentaren a la plaça Major de Vic el 25 de maig, amb motiu de la
celebració dels 10 anys de la Universitat de Vic.



SERVEIS ADMINISTRATIUS I DE RECTORAT

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Aquest curs l’Àrea de Comunicació ha participat en l’organització dels actes del 10è
aniversari de la Universitat i s’ha encarregat de l’elaboració del pla d’accions de comunicació
per fer-ne la difusió interna i externa a través de diversos mitjans. L’Arrossada popular,
l’espectacle l’Arbre de la Memòria dels Comediants, el Concert de l’Orquestra Simfònica del Va-
llès i l’acte acadèmic de commemoració han estat els principals.

Pel que fa a la presència a fires per donar a conèixer l’oferta educativa de la Universitat, a
més de les habituals –Recerca de Vic, la de Girona, la de Mallorca, la de Valls, el Mercat del Ram i
el Saló Estudia, en el qual es va estrenar estand–, es va participar a la de Berga i al Saló Futura, es-
pecialitzat en màsters i postgraus.

El 14 d’abril va tenir lloc la tardicional Jornada de Portes Obertes, amb més de 900 vi-
sitants, que va tenir com a principals novetats una visita guiada a la ciutat de Vic i una visita gu-
iada a les instal·lacions de l’Hospital General de Vic. La procedència geogràfica dels visitants va
ser: un 40%  d’Osona; un 17% de Barcelona i àrea metropolitana; un 8% del Vallès Oriental; un
6% del Bages i un 4% de fora de Catalunya –d’entre els quals destaca un 56% de Mallorca. 

La campanya publicitària del curs ha continuat potenciant els diferencials de la UVic:
beques, instal·lacions, tracte personalitzat i s’ha posat èmfasi en la ciutat de Vic com a entorn
universitari. La campanya del curs ha estat marcada per la presència de la marca del desè aniver-
sari en totes les publicacions. A banda de la campanya institucional, s’han planificat i gestionat
diverses campanyes de publicitat: e-week, Escola d’Idiomes, Universitat d’Estiu, Aula L3, i la dels
nous màsters oficials amb una nova línia de disseny gràfic.

També s’ha posat en funcionament el bloc informatiu Fem UVic per als exestudiants
de la Universitat amb informació sobre les activitats formatives, culturals i de lleure que els ofe-
rim. Aquest és un canal de comunicació que permet tenir una relació permanent amb els compa-
nys i companyes i el professorat.

Pel que fa les visites als centres de secundària, s’han fet 178 visites que suposen un incre-
ment de l’1% en relació a la campanya anterior. Del total de centres visitats, el 62% són públics i
el 38% restants són privats.
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COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I SERVEI DE PUBLICACIONS

La comunicació institucional i el Servei de Publicacions, com a elements que confor-
men el Gabinet de Rectorat, juntament amb l’oficina de la rectora, ha treballat molt intensa-
ment en la planificació, organització, execució i difusió dels actes de commemoració del 10è
aniversari de la Universitat de Vic, com a element més destacable del curs 2006-2007.

La comissió creada adhoc i formada per Montserrat Vilalta (presidenta), Josep Terrade-
llas, Anton Granero, Montse Simon, Miquel Tuneu i Mercè Rocafiguera es va posar en marxa a
partir del juny de 2005 en què es van començar de planificar les accions que s’anirien desenvolu-
pant durant el curs. El Gabinet de rectorat es va encarregar d’organitzar els actes institucionals
com la Trobada Universitat-Empresa que comptà amb la presència del conseller Huguet i de Mi-
quel Valls, president de Cambra de Comerç, el dia 9 de març; l’acte acadèmic de commemoració
dels 10 anys de la Universitat de Vic, amb conferència de Jaume Pagès, el dia 1 de juny; i que va
contribuir a l’organització de la ‘Lliçó de jubilació de Ricard Torrents’, el dia 27 d’abril, en el qual
es va fer un sentit homenatge al primer rector de la UVic. 

El Gabinet de Rectorat es va encarregar també d’organitzar un cicle de set conferències
de personalitats destacades en els seus àmbits: Jorge Wagensberg (dins l’àmbit de la Setmana de
la Ciència), Carlos Jiménez Villarejo, Edgar Morin (anul·lada per forces de causa major), Francesc
Esribano, Anna Veiga, Juan Ramón Quintás i Neus Català.

Tots aquests actes van estar acompanyats d’accions comunicatives específiques, per tal
de poder-ne treure el màxim rendiment mediàtic: es van editar targetons, cartells, programes de
mà..., i una roda de premsa de presentació del programa general d’activitats i el logo corporatiu
del desè aniversari.

El Gabinet de rectorat també ha contribuït a l’organització del programa d’activitats
festives i les exposicions, l’organització pròpiament dita de les quals va recaure sobre l’Oficina
cultural.

Pel que fa a l’Oficina de premsa, els esdeveniments commemoratius del desè aniversari
van marcar l’agenda de tot el curs i han merescut molta atenció per part dels mitjans. Aquí us ofe-
rim una mostra de les aparicions de temes relacionats amb la UVic als mitjans de comunicació
audiovisuals que, tot i no ser exhaustiva, n’és una bona representació.

Curs 2006-2007

Dia Hora MDC Programa Persones implicades Tema

18/10/2005 16-18.00h TV3 El Club Tanca publicitària de
la UVic a la C17

20/09/2006 22.00 El 9 TV En profunditat Assumpta Fargas Nou curs.

21/09/2006 22.00 TVO UVic Assumpta Fargas Nou curs.

25/09/2006 20.30 TVE-2 Catalunya Avui Estudiants, Àrea de
Comunicació Borsa Habitatge

26/09/2006 13.30 Ràdio Manlleu Magazine Assumpta Fargas Nou curs.

04/10/2006 16.00 Com Ràdio Un altre món Mercè Vidal Borsa per a principiants



05/10/2006 22.30 CCTVOsona UVic Assumpta Fargas Entrevista 

12/10/2006 22.30 CCTVOsona UVic Pere Pujolàs Entrevista 

19/10/2006 22.30 CCTVOsona UVic Inauguració de curs

26/10/2006 11.20 IB3 Rerefons Assumpta Fargas Entrevista 

26/10/2006 22.30’ CCTVOsona UVic Estudiants internacionals

02/11/2007 22.30 CCTVOsona UVic Dades de matriculació

03/11/2006 14.30 TVCatalunya TN Migdia Assumpta Fargas Serrallonga (pel.lícula)

03/11/2006 21.00 TVCatalunya TN Vespre Assumpta Fargas Serrallonga (pel.lícula)

09/11/2006 22.30 CCTVOsona UVic Inauguració Jardí 
Miquel Martí i Pol

14/11/2006 21.00 El 9 TV Noticiari Carme Casas/
Enric Gràcia Setmana de la Ciència

14/11/2006 15.00h Catalunya Ràdio Oracle Carme Casas Cultura del No

16/11/2006 22.30 CCTVOsona UVic Setmana e-week

21/11/2006 20.30 El 9 TV La Terrassa Salvador Simó Jardí MMP

23/11/2006 14.00 Catalunya Ràdio L’Oracle Carme Casas Participació tertúlia.
Jornades Cultura del no.

12/12/2006 21.00 TV3 TN-Vespre Ricard Torrents Català a les escoles.

14/12/2006 22.30 CCTVOsona UVic Equip de Rugby de 
la UVic Els Garrins

21/12/2006 22.30 CCTVOsona UVic Aula de Teatre de la UVic Futur Perfecte

11/01/2006 22.30 CCTVOsona UVic Miquel Caballeria Entrevista 

18/01/2007 22.30 CCTVOsona UVic Santi Ponce Entrevista 

29/01/2007 06.30 Catalunya Ràdio Catalunya Matí Sanmartí/Godayol Reportatge sobre el
CEID i les Catalanes
segleXX

01/02/2007 22.30 CCTVOsona UVic Joan Masnou Aula L3 d’accés directe

16/02/2007 22.30 CCTVOsona UVic Els exàmens de febrer

21/02/2007 22.30 CCTVOsona UVic Estudiants internacionals 
de la UVic Seguiment

01/03/2007 22.30 CCTVOsona UVic Ricard Torrents Cicle dels vespres de
l’Aula. Presentació
d’Història, mite en la
Sagrada Família.

08/03/2007 21.00 El 9 TV Assumpta Fargas Dones al poder.

08/03/2007 22.30 CCTVOsona UVic Taller de nutrició del pa

12/03/2007 21.30 TV3 Caçadors de paraules Estudiants UVic Ús del català a les
Universitats

13/03/2007 12.00 Catalunya Ràdio Problemes domèstics Estudiants UVic Emès en directe des de
l’Aula Magna

15/03/2007 22.30 CCTVOsona UVic Fira Universitat Empresa

22/03/2007 22.30 CCTVOsona UVic Emissió en directe 
del programa Problemes 
Domèstics de Manuel Fuentes.
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22/03/2007 22.30 CCTVOsona UVic Proves Cangur

11/04/2007 22.30 CCTVOsona UVic Presentació dels actes que 
commemoren el desè aniversiari 
de la UVic.

19/04/2007 22.30 CCTVOsona UVic Primera Jornada de 
Dret i Traducció

19/04/2007 22.30 CCTVOsona UVic Torneig universitari 
de rugby

26/04/2007 22.30 CCTVOsona UVic Jornada de Portes 
Obertes

02/05/2007 22.30 CCTVOsona UVic Lliçó de jubilació de 
Ricard Torrents

03/05/2007 22.30 CCTVOsona UVic Festa de la cooperació de 
la UVic

10/05/2007 21.00 El 9 Nou Noticiari José A. Corral Presentació estudi sobre
l’impacte dels mercats a la
ciutat.

10/05/2007 21.00 C. Taronja Noticiari José A. Corral Presentació estudi sobre
l’impacte dels mercats a la
ciutat.

12/05/2007 21.00 CCTVOsona Notícies José A. Corral Presentació estudi sobre
l’impacte dels mercats a la
ciutat.

17/05/2007 22.30 CCTVOsona UVic Setmana del teatre de
la Univeristat de Vic

17-18/05/07 TV2 Aula gent gran.

22/05/2007 22.30 CCTVOsona UVic Congrés Científic  Infantil 
celebrat a la UVic

28/05/2007 22.30 CCTVOsona UVic 10 anys de la UVic: Els 
Comediants a la Plaça Major

28/05/2007 12.00 Ràdio 4 Dóna pas Rectora 10 anys

29/05/2007 21.00 TV3 TN-Vespre Joan Carles Martori Immigració.

31/05/2007 22.30 CCTVOsona UVic Neus Català a la UVic

01/06/2007 22.30 CCTVOsona UVic 10 anys de la UVic (repor)

01/06/2007 22.30 CCTVOsona UVic Acte dels 10 anys (Jaume 
Pagès)

05/06/2007 22.30 CCTVOsona UVic Càstig per a la minisèrie
‘Serrallonga’

08/06/2007 22.30 CCTVOsona UVic Premis  de la UVic als millors 
treballs de recerca de batxillerat

14/06/2007 22.30 CCTVOsona UVic Inauguració de la 12a UEV

15/06/2007 22.30 CCTVOsona UVic Inauguració de l’exposició 
10 anys de cartells de la UVic

22/06/2007 14.00 TV3 TN Comarques Rectora 10 anys UVic

26/06/2007 21.30 El 9 TV Especial Rectors UVic/carreres 
comunicació/Canal 6 10 anys UVic
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28/06/2007 22.30 CCTVOsona UVic Màsters de la UVic

30/06/2007 21.30 El 9 TV Especial Rectors UVic/carreres 
comunicació/Canal 6 10 anys UVic

26/07/2007 19.00 CCTV Melanina Montse Vilalta Entrevista 10 anys UVic

10/08/2007 19.00 CCTV Melanina Montse Vilalta Entrevista 10 anys UVic

12/08/2007 19.00 CCTV Melanina Montse Vilalta Entrevista 10 anys UVic

27/08/2007 21.00 El 9 TV Noticiari Josep Terradellas Estudi d’Inserció Laboral

28/08/2007 20.00 Ràdio Manlleu Noticiaris Josep Terradellas Estudi d’Inserció Laboral

07/10/2007 22.00 TVC APM Estudiants UVic Acudits

11/10/2007 14/21h. TVC TN- Migdia/ Vespre ‘La Bimba’. Dones i esport Cati Gómez
professora de la FE.

Pel que fa al recull de premsa  d’octubre de 2006 a juny de 2007 es van recollir 424 notí-
cies, extretes dels periòdics locals i del servidor de notícies My NEWS. 

SERVEI DE PUBLICACIONS

El Servei de Publicacions, que s’ocupa de l’edició dels llibres, revistes, guies i catàlegs no
venals, ha continuat la tasca de redacció i edició de la revista trimestral Campus, l’òrgan de difusió
extern de les notícies de la UVic. Aquest curs ha publicat també un monogràfic de la revista Mi-
ramarges sobre la figura i l’obra de Ricard Torrents, primer rector de la UVic, amb motiu de la se-
va jubilació. Amb aquest motiu ha participat també en l’edició del volum Scientiae patriaeque
impendere vitam. Miscel·lània Ricard Torrents, i de la seva lliçó de jubilació Què és la Universitat o de la
conveniència de rellegir Humboldt, precedida d’un encomi del Dr. Ramon Pinyol i Torrents. També
ha publicat les Memòries del curs acadèmic; de la Guia de Serveis i Avantatges; de les Guies de l’Estu -
diant, la lliçó d’inauguració del curs acadèmic, etc. S’ha ocupat de l’edició electrònica d’aquestes i
altres publicacions, i ha participat en les activiitats de l’Aula Segimon Serrallonga.

El Servei ha coordinat, també, en col·laboració amb l’Àrea de Comunicació, l’edició de
l’Agenda de l’Estudiant de la UVic i dels fulletons informatius de les carreres i serveis i de la revista
d’Informació General de la UVic; les publicacions virtuals, l’apunt, informatiu de professors i PAS,
fem.uvic d’exestudiants, uvic.cat d’estudiants i l’agenda del web UVic. 

MERCÈ DE ROCAFIGUERA
MIQUEL TUNEU

Gabinet de Rectorat i Servei de Publicacions
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ARXIU GENERAL DE LA UVIC

NORMATIVA

Aprovació del Reglament de l’Arxiu General per part del CDU, el 6 de març de 2007.
Aquest reglament regula la gestió del patrimoni documental de la Universitat i determina el fun-
cionament de l’Arxiu General de la UVic, amb la finalitat de donar compliment a la legislació vi-
gent sobre arxius i documents, i alhora, posar a la disposició de tota la comunitat universitària i
del ciutadà en general la documentació amb les garanties legalment establertes. El reglament és
consultable des del Campus Virtual – Comunitat – Arxiu General. 

FONS DOCUMENTAL

El fons de l’Arxiu General està constituït pels següent documents:
— documents constitutius de la Universitat i dels seus òrgans de govern (actes), exceptu-

ant aquells que romanen sota custòdia de la Secretaria corresponent
— publicacions institucionals i memòries anuals
— recull i notes de premsa
— correspondència i escrits dels diferents òrgans i càrrecs acadèmics
— documents que deriven de la gestió acadèmica: expedients d’estudiants titulats, expe-

dients de beques (mobilitat, UVic, MEC)
— documents relacionats amb la docència: models d’exàmens, avaluació docent, guies

de l’estudiant, expedients d’organització de postgraus i màsters
— fons d’imatge: díptics i cartells d’activitats relacionades amb la vida universitària, orles
— materials d’exposicions organitzades a la Universitat

SERVEIS DE L’ARXIU

Transferència 

En què consisteix? Un cop acabada la tramitació administrativa d’un document, aquest
acostuma a consultar-se amb menys freqüència. En aquest moment és recomanable dipositar
aquesta documentació en caixes d’arxiu definitiu i transferir-les al dipòsit de l’Arxiu General.



Taula 1. Total de transferències a l’Arxiu per part dels serveis de la UVic, amb documentació a conservar temporalment o
permanentment (juliol/setembre 2006 – 1a quinzena de setembre 2007)

Unitats administratives Núm. de transferències 06/07 Metres lineals de documentació

Àrea de Comunicació 4 4,1 m/l

Centres Vinculats 5 1,7 m/l

Departaments dels centres 17 1,7 m/l

Infrastructures i Manteniment 1 0,1 m/l

Oficina de Mobilitat 1 0,3 m/l

Recursos Humans 2 3,5 m/l

Secretaria Acadèmica 9 38,3 m/l

Secretaria Acadèmica - Beques 2 12,9 m/l

Secretaries de centre 4 1 m/l

Secretaria General 3 1,9 m/l

Vicerectorat d'Afers Acadèmics 4 0,9 m/l

Paral·lelament, des d’aquest curs el servei està tractant, inventariant i integrant al siste-
ma de classificació de l’arxiu els expedients dipositats en un espai proper al dipòsit central. En
aquest espai s’hi troba documentació generada per diferents serveis de la Universitat des del curs
77-78. 

Préstec i consulta

En què consisteix? La documentació transferida i conservada a l’Arxiu General és ac-
cessible, a diferents nivells, a la comunitat universitària. Hi ha documentació que té un accés res-
tringit. Per fer un préstec o consulta és necessari omplir un formulari. . 

Taula 2. Total de préstecs i consultes de documentació dipositada a
l’arxiu (octubre 2006 – 1a quinzena de setembre 2007). 

Nombre de préstecs 8

Nombre de consultes 51

Nombre de reactivacions 53

Total 118
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Taula 3. Detall dels préstecs i consultes dels serveis 
(no inclou reactivacions).

Unitats administratives N. de préstecs*

Secretaria Acadèmica 52

Oficina de Mobilitat 3

EPS (Dept. d’Organització Industrial) 1

FCHTD (Dept. d’Informació i Documentació) 1

FE (Cap d’estudis) 1

Recursos Humans 1

* Préstec: nombre de registres de préstecs (1 o més expedients)

Gràfic 1. Detall dels expedients reactivats pel servei de Secretaria Acadèmica. 
Es consideren expedients reactivats aquells que retornen físicament al servei d ’origen.

Destrucció

En què consisteix? L’Arxiu General analitza la documentació generada i rebuda pels di-
ferents serveis de la universitat i proposa a la Comissió d’Arxiu les regles de conservació que de-
terminen si la documentació s’ha de conservar permanentment o es pot eliminar.

Taula 4. Destrucció de documentació a l’octubre de 2006 i maig de 2007. La propera
destrucció de documents serà a l’octubre de 2007.

Destrucció certificada de documentació

2.660 Kg (paper) + 320 Kg (suport digital i analògic)
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Taula 5. Peticions de documentació a eliminar a partir de l’octubre de 2006 i registrades fins el passat 27 de juliol de
2007. No hi consten les dades d ’exàmens i treballs d ’estudiants anteriors al curs 2006-2007, que es registraran durant el se-
tembre de 2007 i s’eliminaran a partir de l’octubre de 2007 (curs 07/08).

Destrucció certificada Núm. de peticions d’eliminació Metres lineals de documentació

Octubre de 2006 (curs 06/07) 106 ~ 35 m/l

Maig de 2007 (curs 06/07) 29 ~ 10 m/l

Paral·lelament, al llarg d’aquest curs s’han instal·lat unes caixes a les diferents secreta-
ries de centre i al mateix Arxiu per tal que el professorat i PAS hi dipositi els suports digitals in-
servibles, que s’eliminen de manera periòdica. 

Programa de gestió documental: e-Documentik

L’e-Documentik és un programa de gestió documental dissenyat per descriure i controlar
tot el cicle de vida dels documents, des del moment en què és rebut o generat per un servei fins
que esdevé inactiu i es planteja conservar-lo o eliminar-lo.

Durant el curs acadèmic 2006/07 s’ha format al personal dels serveis següents: 
– Oficina de Mobilitat
– Recursos Humans
– Secretaria Acadèmica

Tots ells ja poden començar a consultar els expedients transferits a l’arxiu que han estat
descrits mitjançant aquest programa.

Pel que fa a la descripció d’expedients, aquest curs encara ha estat el personal de l’arxiu
qui s’ha encarregat de donar-los d’alta. Les tasques de descripció reclamen una inversió de temps
molt elevada i actualment es troben descrits 7.227 expedients i 948 continents.

PERSONAL

Responsable: Núria Cañellas (30h setmanals)
Becaris: Ricard Vinyets (20h setmanals, d’octubre a juny) i Laura Espert (20h setma-

nals, juliol i 2a quinzena de setembre)

FORMACIÓ PERMANENT

El suport institucional ha permès que el personal de l’arxiu pogués adquirir nous conei-
xements mitjançant la participació a cursos de formació permanent, que es detallen a continua-
ció:
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Cursos externs

– Protecció de dades de caràcter personal i arxius. Durada: 6 hores. 1 assistent.

Jornades, Congressos i conferències

– X Jornadas Españolas de Documentación (FESABID 2007). Maig 2007. 1 assistent.
– XIII Jornades d’Arxius Universitaris. Abril 2007. 1 assistent.
– Seminari sobre la gestió dels documents electrònics: l’experiència de la Divisió

d’Arxius de la Universitat de Montréal. Novembre 2006. 1 assistent.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Col·laboració amb altres professionals de l’àmbit arxivístic

La responsable de l’arxiu és membre del grup de treball sobre gestió de documents elec-
trònics que es reuneix anualment en el marc de la Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU).
La coordinadora del grup de treball presentà el document La gestión de los documentos electrónicos:
recomendaciones y buenas prácticas para las universidades al Ple de secretaris generals, celebrat a Al-
magro el passat 13 de juny, el qual fou aprovat.

Estada de recerca a la Université de Montréal i a l’empresa GESTAR i visita d’altres ser-
veis d’arxiu quebequesos (UQAM, Université de Laval, Bibliothèque et Archives Nationales du
Québec) per tal de conèixer el nivell d’implantació de sistemes de gestió de documents electrò-
nics. Període: del 30 de maig a l’1 de juliol de 2007.

Col·laboració amb els estudis d ’Informació i Documentació

La responsable de l’arxiu ha coordinat i ha estat membre durant el curs 2006-07 de la lí-
nia de recerca “Gestió de Documents Electrònics”, inclosa al grup de recerca GREGIC del De-
partament  d’Informació i Documentació de la UVic. 

Més informació a: http://www.uvic.cat/fchtd/recerca/ca/gregic.html

Publicacions 

CAÑELLAS TERRADELLAS, Núria. «Las ventajas de la creación de un servicio de archivo y
de la implantación del e-Documentik en la gestión de los expedientes académicos de la Universi-
dad de Vic». A: X Jornadas Españolas de Documentación (Santiago de Compostela, 9-11 de maig de
2007).



DIFUSIÓ

Per tal de donar a conèixer a tota la comunitat universitària els serveis que ofereix
l’Arxiu General, s’han dut a terme diferents accions:

a) Formació d ’usuaris interns (UVic)

Mòduls formatius personalitzats en gestió documental – A. Introducció a la gestió do-
cumental. B. Presentació del programa de gestió documental e-Documentik.

Servei Assistents Mòduls

Departament d’Informació i Documentació. Estudiants de l’assignatura 
d’Arxivística de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació 3 A i B

Facultat d’Educació. Departament de Ciències i Ciències Socials 2 A

Oficina de Mobilitat 2 A i B

Recursos Humans 4 A i B

Secretaria Acadèmica 10 B

b) Intranet

Des del curs 2004-2005, l’Arxiu General disposa d’un apartat específic en el Campus
Virtual, concretament a la secció Institucional – Arxiu General, on es publica tota la informació re-
lacionada amb l’arxiu: taules d’avaluació documental aprovades, fulls de transferència, fulls per
sol·licitar préstec, fulls per sol·licitar l’eliminació de documents, material del curs de formació,
etc. 

c) Publicacions periòdiques

Mitjançant l’informatiu virtual de la UVic, ha estat possible difondre periòdicament les
diferents activitats de l’arxiu:

Títol de la notícia Nom de la publicació i data

L’Arxiu prepara una destrucció certificada de documents per l’abril L’Apunt, 15/03/07

Mòduls formatius de gestió documental L’Apunt, 21/03/07

Aprovat el Reglament de l’Arxiu General L’Apunt, 22/03/07

L’Arxiu de la UVic present a les Jornades d’Arxivers Universitaris L’Apunt, 03/05/07

Destruïda nova documentació confidencial L’Apunt, 16/05/07

Finalitza la 3a edició del curs d’arxiu L’Apunt, 06/06/07
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d) Altres

Campanya de sensibilització per a la recollida de díptics i cartells, que amb l’eslògan
Ajuda’ns a fer memòria, demana a tot el professorat i PAS que enviïn periòdicament dos exemplars
dels díptics i cartells de les activitats que realitzen des del seu centre o servei.

Visites personalitzades a l’arxiu durant tot l’any.

NÚRIA CAÑELLAS TERRADELLAS

Responsable de l’Arxiu General
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EMPRESES VINCULADES

EUMO EDITORIAL

Acabat el curs 2005-2006, és ocasió per tornar a fer una mica de balanç!
Globalment, ha estat un bon curs per a Eumo Editorial, l’editorial de la Universitat de

Vic. D’una banda, hem retornat al campus universitari, a la Masia a de la Torre dels Frares, fet que
permet una més gran i fluïda interrelació amb la resta de la comunitat universitària i, de l’altra,
s’ha aprovat un Pla Director que defineix les línies de futur de l’empresa i n’assegura la consolida-
ció.

Després d’aquestes ratlles trobareu la llista de títols publicats durant aquest curs. Una
llista que, com podreu comprovar, reflecteix la diversitat i riquesa del catàleg d’Eumo i que in-
clou llibres i revistes estrictament universitaris, llibres d’assaig, de poesia o de narrativa, llibres
destinats a primària i secundària, llibres editats exclusivament per Eumo, llibres coeditats amb
altres editorials o amb institucions... En definitiva, obres que reflecteixen diversos àmbits del
coneixement per a destinataris inquiets.

MONTSE AYATS I COROMINA

Directora
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PUBLICACIONS EUMO EDITORIAL-UNIVERSITAT DE VIC CURS 2006-2007

R. Boixaderas, M. Majó, J. Roquer. Els noms del món. Col·lecció Mot a mot. EUMO. Juliol 2006.
R. Boixaderas, M. Majó, J. Roquer. Cada casa és un món. Col·lecció Mot a mot. EUMO. Juliol

2006.
R. Boixaderas, M. Majó, J. Roquer. El món dels mercats i els esports. Col·lecció Mot a mot. EUMO.

Juliol 2006.
R. Boixaderas, M. Majó, J. Roquer. Amics i amigues. Col·lecció Mot a mot. EUMO. Juliol 2006
R. Boixaderas, M. Majó, J. Roquer. Catalunya, el meu nou país. Col·lecció Mot a mot. EUMO.

Juliol 2006.
R. Boixaderas, M. Majó, J. Roquer. El món d ’avui. Col·lecció Mot a mot. EUMO. Juliol 2006
M. Castells, M. Farrés, J. Font i S. Vilaró. L’estel 1. EUMO. Juliol 2006.
M. Castells, M. Farrés, J. Font i S. Vilaró. L’estel 2. EUMO. Juliol 2006.
M. Castells, M. Farrés, J. Font i S. Vilaró. L’estel 3. EUMO. Juliol 2006.
Lluís Roura i Aulinas. Subjecció i revolta en el segle de la Nova Planta. Col·lecció Referències.

EUMO. Setembre 2006.
Jordi Larios. El cop de la destral. Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè Central.

Setembre 2006.
Manuel António Pina. Els llibres. Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè Central.

Setembre 2006.
Gerald Durrell. La meva família i altres animals. Col·lecció Català fàcil. EUMO / Universitat de

Barcelona. Setembre 2006.
Francesc Carbonell. L’Omar i l’Aixa. Col·lecció Conciutadania Intercultural. EUMO / Fundació

Jaume Bofill. Setembre 2006.
Termcat. Recerca terminològica: el dossier de normalització. Col·lecció En primer terme. EUMO /

Termcat. Setembre 2006.
Dolors M. Alemany i València. Vic. Guia de la ciutat. Col·lecció L’entorn. EUMO. Octubre 2006.
Anuari Verdaguer. Núm. 14 -2006. EUMO / Societat Verdaguer. Novembre 2006.
Pilar Godayol (ed.). Catalanes del XX. EUMO. Novembre 2006.
Pere Casas Trabal. Club Patí Voltregà. 50 anys teixint la vida d ’un poble. Col·lecció L’entorn. EUMO.

Novembre 2006.
Magí Sunyer. Els mites nacionals catalans. Col·lecció Estudis Verdaguerians. EUMO / Societat

Verdaguer. Novembre 2006.
S. Soler i Prat, M. Prat i Grau, A. Juncà i Pujol, M. A. Tirado. Esport i societat: una mirada crítica.

Col·lecció Tercer Temps. EUMO. Novembre 2006.
J. Albareda, C. Martorell, J. Collell, A. Danés, C. Garcia. Manlleu. Entorn, patrimoni i vida.

Col·lecció L’entorn. EUMO / Museu Industrial del Ter. Novembre 2006.
Josep Lluís Micó. Periodisme a la xarxa. Col·lecció Media TK. EUMO. Novembre 2006.
Suports, 10, 1. Revista catalana d’educació inclusiva. EUMO. Novembre 2006.
Anton S. Makàrenko. Poema pedagògic. Col·lecció Textos Pedagògics. EUMO. Gener 2007.
Xavier Torres. La Guerra dels Segadors. Col·lecció Biblioteca d’Història de Catalunya. EUMO /

Pagès Editors. Gener 2007.
Reduccions, 86. Revista de poesia. EUMO. Gener 2007.
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Carles Hac Mor. Coma induït. Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè Central. Febrer
2007.

Roger Costa-Pau Bea. I ser d ’on no sóc. Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè Central.
Febrer 2007.

Margarida Bassols. El llenguatge dels polítics. Col·lecció Llengua i Text. EUMO. Febrer 2007.
Xavier Tornafoch Yuste. Del caciquisme a la democràcia. Política i eleccions a Vic (1900-1931).

Col·lecció L’entorn. EUMO. Febrer 2007.
Jean Baptiste Lamarck. Filosofia zoològica. Col·lecció Clàssics de la Ciència. EUMO / IEC /

Pòrtic. Febrer 2007.
V. Altaió, C. Serrahima. La consola de Cadaqués o somnis d ’un fill putatiu... Col·lecció Textos sobre

les Arts Contemporànies. EUMO / H. Associació per a les Arts Contemporànies. Març
2007.

Jaume Torras Elias. Fabricants sense fàbrica. Els Torelló, d ’Igualada (1691-1794). Col·lecció Refe rèn -
cies. EUMO. Març 2007.

M. Rosa Bayà. La vida d ’Antoni Gaudí. Col·lecció Català fàcil. EUMO / Universitat de Barcelona.
Març 2007.

M. Correig, M. Fons, M. Bigas. Llengua CI2. Col·lecció Llengua. EUMO. Març 2007.
Suports, 10, 2. Revista catalana d’educació inclusiva. EUMO. Març 2007.
C. Minguella, M. Moragas, I. Moreso. Castellà CS1. Col·lecció Castellà. EUMO. Abril 2007.
Diversos autors. Anuari Verdaguer. Núm. 13 -2005. EUMO / Societat Verdaguer. Maig 2007.
C. Minguella, M. Moragas, I. Moreso. Castellà CS2. Col·lecció Castellà. EUMO. Juny 2007.
A. M. Baiges, I. de Puig. Cinèfil. Cinema i filosofia. Col·lecció Projecte Filosofia 3/18. EUMO /

Grup IREF / Universitat de Girona. Juny 2007.
M. Erra i Gil, M. Erra i Gallach. Els camps d ’aviació d ’Osona durant la guerra civil. EUMO. Juny

2007.
Jaume Soriano. L’ofici de comunicòleg. Mètodes per investigar la comunicació. Col·lecció Media TK.

EUMO. Juny 2007.
Mònika Jimènez Morales. Manual de gestió d ’esdeveniments. La construcció de la imatge de marca.

Col·lecció Media TK. EUMO. Juny 2007.
Reduccions, 87. Revista de poesia. EUMO. Juny 2007.
Cota Zero. Revista d ’arqueologia i ciència. Núm. 12. EUMO. Juny 2007.
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EUMOGRAFIC

Aquest curs cal destacar la creació de la nova marca d’identitat corporativa de la Univer-
sitat de Vic que es va iniciar a finals del curs 2004-05 i es va completar aquest curs 2005-06, fruit
d’un encàrrec de l’Àrea de Comunicació, pel fet que la marca anterior (UV) coincidia amb la
d’altres universitats de l’Estat i es veia la necessitat de tenir una marca que identifiqués amb cla-
redat i sense ambigüitats la Universitat de Vic. El resultat va ser el logotip UVic, amb el distintiu
ocasional de la U sola en vermell o sobre fons vermell, l’aplicació més vistosa del qual es dóna en
les carpetes dels estudiants. Aquesta marca va obtenir una nominació en l’apartat de Gràfica i
Comunicació Institucional en la 36a edició dels Premis Laus de la Comunicació i el Disseny que
es concediren el dia 1 de juny de 2006 al Mercat de les Flors de Barcelona i que reconeixen els mi-
llors treballs de disseny gràfic i comunicació visual de l’Estat espanyol en el darrer any. 

Vam obtenir també un trofeu Laus de Disseny Gràfic i un premi Daniel Gil pel catàleg
d’art “El somni eròtic”, dissenyat per al Centre d’Art la Panera de Lleida, llibre característic per-
què es presenta amb tres sobrecobertes, i dues seleccions Laus per als catàlegs d’art “Muntadas.
On Translation”, per al Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación, i “0-24h. Ignasi Aballí”,
per al MACBA. En aquesta edició dels Premis Laus s’hi van presentar 1.500 obres de 300 autors,
un 5% dels quals de fora de l’Estat.

Una altra distinció d’aquest curs va ser el Premi a la Trajectòria Professional en la terce-
ra convocatòria (2005) dels Premios Daniel Gil de Diseño Editorial. En les convocatòries ante-
riors havien rebut aquest mateix premi els dissenyadors Enric Satué (2004) i Mario Eskenazi
(2003). L’acte de lliurament va tenir lloc el 17 de gener de 2006 al Centro de Arte Reina Sofía de
Madrid. Els Premios Daniel Gil de Diseño Editorial, organitzats per Visual, revista de diseño, des-
taquen i premien des de fa tres anys els dissenys de les millors publicacions editades en qualsevol
de les llengües de l’Estat espanyol.

ANTON GRANERO

Director
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DISCURS DE CLOENDA DEL CURS 2006-2007
ASSUMPTA FARGAS i RIERA

Benvolguts membres del consell de direcció, patrons, professors i professores, perso-
nal d’administració i serveis i de les empreses vinculades, compnays i companyes, amics i ami-
gues, bon dia i benvinguts a aquest acte de cloenda del curs 2006-2007.

Sense saber ben bé com, ja som al final d’un altre curs. He dit “sense saber ben bé com”
per expressar una sensació que sempre tinc i que segurament també teniu molts de vosaltres. En
començar el curs sabem que està fet de molts dies, que cada un d’aquests dies és diferent i ple
de moltes coses: unes de més o menys previsibles i altres de bastant més imprevisibles, i això fa
que al començament ens sembli molt llarg i fins i tot que de vegades ens vingui una mica costa
amunt. Però quan hi som de ple, el dia a dia fa que vàgim perdent de vista aquesta perspectiva,
tot i que a estones també notem que cada dia és cada dia, i també les setmanes i els mesos. De
sobte, però, arriba un bon dia que t’adones que ja som a les envistes del final i sense tenir la plena
consciència de tot el que ha hagut de passar, i de fet ha passat, per poder-hi arribar. 

Sigui o no aquesta la sensació d’alguns o molts de vosaltres, ho és per a mi i gosaria dir
per al conjunt de persones que formem l’equip de rectorat i aquest any per partida doble: per-
què ha passat un curs, i perquè ha passat el nostre primer any al capdavant de la Universitat de
Vic, que no és posa cosa. I sigui o no aquesta la sensació d’alguns o molts de vosaltres, el cert és
que som a final de curs, i en conseqüència, toca fer una mica de repàs, de memòria, de balanç.
Així doncs, amb la doble voluntat de donar-vos compte del que ha estat aquest any i de com-
partir-ho amb vosaltres, passaré en primer lloc a informar-vos d’algunes actuacions que pel seu
caràcter més institucional m’han correspost de dur a terme, i a continuació a enumerar les ac-
tuacions fetes o impulsades per cadascun dels membres de l’equip de rectorat, sempre amb la
imprescindible participació de tots i totes vosaltres i sempre en el benentès que no seré ex-
haustiva —per sort tenim molts altres canals que permeten estar informats de manera més com-
pleta i puntual, com ara l’apunt, les actes del CDU i dels CD dels centres, la web amb els seus
diferents apartats, el campus, etc.— i també tenint en compte que em centraré exclusivament
en allò fet, deixant els projectes i els propòsits per a d’altres ocasions més adients, com ara el
claustre o l’acte d’inauguració de curs.

Per descriure i alhora resumir aquest primer apartat diria que aquest ha estat un curs
marcat pels canvis o, per dir-ho potser amb més precisió, pels relleus i també per les celebra-
cions. Pel que fa als canvis, en primer lloc, cal esmentar els que hi ha hagut en el Departament
que s’ocupa de les universitats: canvi de nom —com sabeu, l’actual Departament d’Innovació,
Universitat i Empresa ha deixat enrere el Departament d’Educació i Universitat i la possibili-
tat de recuperar un departament propi com havia estat el DURSI; canvi de Conseller i de di-
rectors generals, d’Universitat i de Recerca, a banda d’en alguns altres càrrecs; i canvi també en
l’estructura: potser la més important, la creació d’un comissionat d’Universitats i Recerca. Per
al conjunt d’universitats catalanes i sense voler entrar ara en valoracions, tots aquests canvis,
com també sabeu, han comportat períodes d’incerteses, fins i tot algun episodi de tensió i lògi-
cament retards en algunes preses de decisions. Pel que fa a la UVic, això s’ha traduït de dues ma-
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neres: en primer lloc, en la necessitat de conèixer els nous interlocutors i al mateix temps de
continuar i fins i tot intensificar l’esforç que hem de fer d’explicar-nos permanentment, per ser
coneguts i per ser reconeguts. En aquest sentit, destacaria l’entrevista que vam mantenir el
President de la FUB i jo mateixa amb el Conseller Huguet poc després del seu nomenament, la
visita que el mateix Conseller i tot el seu equip va fer a la UVic pel mes de març i les entrevistes
mantingudes amb la Comissionada Blanca Palmada el mes d’abril i ahir mateix, a banda dels di-
versos canvis d’impressions que hem pogut mantenir amb l’un i l’altra en múltiples ocasions i en
instàncies diverses. Sense voler pecar d’optimista, diria que tot aquest treball no ha estat en va
i que estic convençuda que donarà els seus fruits ben aviat, entre altres coses i més concreta-
ment, en el nou contracte-programa que aquests dies estem negociant intensament. Tot i que
encara no està signat i que les xifres globals encara no estan del tot acordades, cosa que m’hauria
agradat de poder anunciar avui, crec que el compromís d’augment del 12% per al primer any, que
significa la quantitat de 6.731.200 ¤ de subvenció per despeses i sobretot el fet de poder entrar
per primera vegada en el Pla d’Inversions de la Generalitat, concretament amb un 1.000.000
¤, tal com ja es va anunciar a la darrera Junta de Coordinació, són una mostra d’aquestes bones
expectatives. Això no obstant, no puc passar per alt que els canvis a què abans em referia han
comportat un cert retard en les negociacions, sobretot si pensem que es varen iniciar ara just fa
un any, però naturalment amb uns altres interlocutors. I encara, voldria remarcar que els can-
vis, si bé d’ordre menor, continuen, en aquests moments centrats en l’estructura del comissio-
nat, amb el nomenament d’una gerent i de dos nous sotsdirectors generals.

En segon lloc, hi ha hagut també molts canvis en el nostre òrgan titular, el Patronat de
la FUB. D’una banda, en els tres patrons representants de la Generalitat, que ara són la Sra.
Blanca Palmada, el Sr. Joan Majó i un tercer encara per determinar a causa dels canvis en la sot-
direcció general als quals em referia fa un moment. D’altra banda, enguany s’han produït també,
com sabeu, els relleus dels tres patrons representants de la comunitat universitària i la incor-
poració de Ricard Torrents com a nou patró. Finalment, en el proper patronat hi haurà el relleu
del President i dels dos patrons representants de l’ajuntament, derivats de les darreres eleccions
municipals. Aquests canvis, com també els altres a què em referia abans, tot i que sempre com-
porten un esforç addicional i la temptació de pensar que són una dificultat, crec que cal mirar-
los en positiu, i estic convençuda que seran una bona oportunitat per continuar fent avançar la
nostra universitat, cosa que em fan creure els diversos contactes que ja he mantingut amb el nou
alcalde com a president de la FUB.

En tercer lloc i parlant encara de canvis, tot i que aquest no es produirà fins al setem-
bre, crec que avui és oportú anunciar que també es produirà un canvi en l’equip de rectorat, ja
que la Sra. Montserrat Vilalta, delegada de la rectora per a les relacions institucionals, deixarà
el càrrec a causa de la seva voluntat de deixar la gestió, a la qual s’ha dedicat amb tanta eficàcia
durant molts anys, per dedicar-se exclusivament a la docència i a la recerca. Voldria aprofitar,
doncs, aquesta ocasió per agrair-li públicament els seus anys de dedicació a la gestió i desitjar-
li que aquest pas, no pas fàcil, li sigui molt positiu tant a nivell personal com professional. I com
a conseqüència d’això, em plau anunciar que el Sr. Josep Terradellas, fins ara director de l’Àrea
de Comunicació, a tot l’equip de la qual aprofito per felicitar i agrair la bona feina feta, assu-
mirà la delegació de relacions institucionals, cosa que li agraeixo i que comportarà una certa re-
estructuració de l’àrea de comunicació que en el seu dia ja es donarà a conèixer.
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Deia abans que aquest curs ha estat marcat també per les celebracions. Per una banda,
la del desè aniversari del reconeixement de la nostra universitat. En relació als actes del desè
aniversari, a banda d’una referència obligada en una ocasió com la d’avui, voldria fer tres co-
mentaris. En primer lloc, constatar l’esforç suplementari que ha suposat per a la institució en
el seu conjunt i sobretot per a moltes persones. És hora, doncs, d’agrair-los públicament i sin-
cerament la seva disponibilitat i, a la vista dels resultats, els seu bon saber fer. I permeteu-me
que a risc de no esmentar a tots els que caldria, doni les gràcies com a mínim a la Comissió
Organitzadora, formada per Miquel Tuneu, Ton Granero, Mercè Rocafiguera, Josep Terradellas
i Montse Simon i presidida per Montse Vilalta. En segon lloc, voldria comentar que la gran quan-
titat i varietat d’actes i activitats dutes a terme amb motiu del desè aniversari han estat una oca-
sió molt ben aprofitada per donar a conèixer i fer present la Universitat de Vic, és a dir, de por-
tes enfora. En aquest sentit, permeteu-me que faci referència al parlament que, justament amb
aquesta voluntat, vaig pronunciar en ocasió de l’acte central del dia 1 de juny. Davant de moltes
persones vinculades a la nostra universitat de maneres i en moments diversos, em va semblar
oportú de parlar-hi d’on venim, del que som i sobretot del que volem ser. Us convido, doncs, si
encara no n’heu tingut l’ocasió, a llegir-lo, cosa que també he fet amb una bona colla de perso-
nes que per raons diverses no van poder assistir a l’acte del dia 1 i a les quals he fet arribar el dis-
curs per escrit. I com a tercer comentari, vull creure que la celebració dels deu anys també ha
estat profitosa de portes endins, és a dir, que ens ha permès enfortir els vincles que ens uneixen,
que ha fet sentir-nos que cada dia fem, som, juntament amb els altres, Universitat de Vic. Ben
mirat, aquest és potser el balanç més positiu de tots.

Per una altra banda, aquest any hem celebrat els setanta anys i en conseqüència la ju-
bilació d’una persona molt important de la casa, en Ricard Torrents. Una i altra cosa, tot i ser
destacables, potser no mereixerien ser esmentades en el repàs d’avui si no haguessin estat l’ocasió
per complir amb un deure, de saldar un deute pendent: el d’homenatjar degudament qui fou el
fundador de la Universitat de Vic i el seu primer rector. Estic segura que el conjunt d’activitats
dutes a terme, unes de més efímeres i unes altres de més permanents, com ara les publicacions
que tant li agraden, l’emeritatge o el patronatge, han aconseguit la fita que es proposaven, més
que res perquè han estat fetes des del reconeixement i l’estima. I permeteu-me que també en
aquesta ocasió expressi l’agraïment a les persones que n’han estat els responsables més direc-
tes: en Miquel Tuneu, en Francesc Codina, en Ramon Pinyol, en Ton Granero i en Toni Tort, i
també a totes les que ho han estat de manera més indirecta.

A banda de canvis i celebracions, com és lògic, aquest curs hi ha hagut moltes més co-
ses. Per una banda, trobades i reunions amb els rectors i les rectores de tot l’estat però sobre-
tot de les universitats catalanes, amb els quals diria que hi ha franca entesa i cada dia més bona
disposició a reconèixer el model propi de la UVic com a més semblant al de la UOC i ben dife-
renciat del de les altres universitats privades, i que podria traduir-se en un futur més o menys
immediat en algun tipus de vinculació més estreta (a través de la l’ACUP o d’alguna altra ins-
tància). Per una altra banda, trobades amb representants d’una infinitat d’organismes i institu-
cions amb els quals tenim relacions de fa temps o tot just endegades. En aquest sentit, voldria
destacar les mantingudes al llarg d’aquest curs amb el Consorci Hospitalari de Vic i amb el
Departament de Salut en vista al projecte de la futura FCSB i el seu possible trasllat als espais
de l’antiga Clínica de Vic, del qual en té constància el Patronat de la FUB i se n’han fet ressò els
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mitjans de comunicació locals. Tot i que es tracta d’un projecte i que per tant encara cal que en-
caixin moltes peces perquè pugui ser una realitat, estic convençuda que pot ser una gran opor-
tunitat per singularitzar i potenciar una de les grans àrees d’estudi de la nostra universitat.

I ara, tal com deia al començament, passo a resseguir algunes de les actuacions dutes
a terme o impulsades des dels diferents òrgans de rectorat, en el benentès que encara que els
llegeixi jo els corresponen a ells i per descomptat a tots i totes vosaltres.

Pel que fa a relacions institucionals, les actuacions es poden agrupar en tres àmbits:
universitat-territori-societat, relacions internes i altres. Pel que fa a les primeres, cal destacar
la negociació i redacció de convenis amb les següents entitats: Ajuntament de Vic, Cambra de
Comerç de Barcelona, Consell Comarcal d’Osona, TV3, Institut Municipal d’Esports (IME),
Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC), Fundació Politècnica de Catalunya, Universitat
d’Andorra, Departament d’Ensenyament, DIEU (Turisme), Departament de Cultura, Patronat
d’Estudis Osonencs i amb empreses diverses.

Pel que fa a actuacions internes, cal ressenyar la coordinació de la comissió organitza-
dora dels actes de celebració del desè aniversari i d’homenatge a Ricard Torrents; i de les co-
missions de Sostenibilitat, de Política Lingüística, d’Igualtat i UVic-Eumo, que han treballat,
respectivament, en la definició de les accions del Pla de sostenibilitat, en la redacció del
Reglament d’ús del català a la UVic i del Pla d’Igualtat de la UVic i en la confecció d’un marc
general regulador de les relacions entre Eumo Editorial-Universitat de Vic. Així mateix, s’ha
impulsat la creació de l’Oficina de Gestió Cultural i, en el marc de la comissió mixta UVic-Cambra
de Comerç, la de l’Oficina d ’Innovació i Suport a l’Empresa.

I pel que fa al tercer apartat, cal esmentar la cerca d’empreses per al programa de pa-
trocini de Màsters; l’assessorament jurídic i la coordinació institucional dels projectes en curs
de Llars d’Infants UVic-Ajuntament de Vic, de la futura Facultat de Ciències de la Salut i el
Benestar i del Centre d’Innovació Educativa i Formació; les negociacions amb IMPE-Vic per
a l’organització conjunta de diverses activitats, amb l’Institut del Teatre per a la col·laboració
en matèria formativa a través de la delegació d’Osona; amb clubs esportius públics i privats per
a millorar l’oferta esportiva a la comunitat universitària; i l’establiment de contactes per a fu-
tures col·laboracions amb la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, amb la Secretaria de la
Societat de la Informació, amb la Diputació de Barcelona i amb l’Ajuntament de Manlleu.

Pel que fa a ordenació acadèmica i professorat, com sabeu, aquest curs s’ha co-
mençat a impartir el primer màster oficial, el de Comunicació i Gastronomia, s’ha obtingut
l’oficialització de sis màsters que es podrien començar a impartir l’any 2007-08 (Comunicació
digital interactiva, Interpretació de conferències, Traducció especialitzada, Biologia de siste-
mes, Formació de professors de català per adults i Estudis de dones, gènere i ciutadania) i s’està
treballant en cinc propostes de màsters que es presentaran al proper procés d’oficialització. 

Per altra banda, com també sabeu molt bé tots els que hi esteu implicats, hem treba-
llat intensament en el procés d’implantació de les noves titulacions de grau d’acord amb una
planificació que consta de diferents fases de treball. En aquest moment ens trobem en la fase
d’elaboració d’un mapa de titulacions a nivell d’Universitat que ha de permetre la conversió de
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les titulacions actuals, la implantació de noves titulacions i l’extinció d’altres i, a la vegada, fer
un plantejament general dels graus, màsters i doctorats. En aquest sentit, cal dir que en tot aquest
procés, com és lògic, són molt importants els aspectes acadèmics, però també altres implica-
cions que poden comportar les noves implantacions, cosa que requerirà un plantejament global
i no individualitzat de les titulacions. Respecte dels aspectes acadèmics, es buscarà sobretot la
singularitat de les titulacions, la coherència amb les àrees d’especialització i l’adequació dels
perfils professionals a les necessitats que demana l’entorn empresarial, social i acadèmic. A més,
els projectes hauran de tenir una durabilitat en el temps i no ser el resultat d’una moda efímera,
sense renunciar tampoc a la flexibilitat necessària per l’adaptar-se a possibles canvis i caldrà te-
nir en compte que en el nou escenari europeu serà molt important potenciar la internaciona-
lització de la Universitat de Vic amb un plantejament que vagi més enllà d’afavorir la mobilitat
dels estudiants i dels professors i que permeti potenciar el desenvolupament de projectes aca-
dèmics i de recerca conjunts i compartits amb altres universitats. Un altre aspecte molt impor-
tant serà incrementar els nivells de rendiment acadèmic dels estudiants, a partir de plans
d’estudis que incorporin les competències transversals i específiques de cada titulació i les no-
ves metodologies docents i amb criteris de màxima qualitat. Respecte de les altres implicacions
de les implantacions que abans esmentava, es tindrà en compte l’optimització dels recursos i la
viabilitat de les propostes, cosa que implicarà estratègies en les quals determinades assignatu-
res i/o mòduls hagin de ser transversals i flexibles, de manera que permetin obtenir diferents ti-
tulacions d’una forma flexible. Del calendari previst per als nous títols de grau, tot i que pot so-
frir modificacions, es desprèn que els primers es podrien començar a implantar el curs 2008-09.
En aquests moments, com sabeu, es disposa d’un esborrany de decret del Ministeri d’Educació
i Ciència, però s’està pendent de la seva aprovació definitiva i publicació posterior, en principi
prevista pel mes d’agost o setembre a tot estirar.

D’altra banda, també estem potenciant la millora de l’organització acadèmica i de la
docència, definint àrees d’estudi i especialització, potenciant la interacció entre la docència i
la recerca i creant una estructura de professorat que s’ajusti a les noves necessitats que es plan-
tegen. I per potenciar la mobilitat i la internacionalització de la UVic, s’ha creat l’Àrea de
Relacions Internacionals i s’ha continuat treballant per reforçar les beques i els ajuts procedents
tant de les administracions com d’altres institucions privades, i tant per als alumnes, per als pro-
fessors com per als membres del PAS.

Cal dir també que aquest curs s’ha continuat participant en el Pla Pilot del DURSI
d’implantació del crèdit europeu en quatre titulacions, que s’ha obtingut la resolució favorable
per part de l’AGAUR a diversos projectes d’ajut a la innovació docent i que, com en anys ante-
riors, s’han impartit diferents cursos de formació del crèdit europeu i de noves metodologies,
tant per al professorat com per al personal d’administració i serveis. Finalment, aquest curs
també s’han continuat oferint, des dels centres vinculats, una gran varietat de cursos, graduats,
postgraus i màsters propis i s’ha continuat amb la política de reorganització d’aquests centres,
d’acord amb les directrius del Patronat de la FUB. 

Des de Secretaria Acadèmica, s’ha treballat en la implementació progressiva del nou
programa de gestió acadèmica de manera que s’han portat a terme diferents sessions en els cen-
tres que han permès donar a conèixer el funcionament del programa alhora que s’ha ofert for-
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mació a totes les persones que l’han d’utilitzar. En aquest moment cal dir que ja s’està utilitzant
des de totes les secretaries de centre i des de secretaria acadèmica.

En relació al Suplement Europeu al Títol, cal dir que a partir de l’octubre es portarà a
terme la prova pilot en la diplomatura d’infermeria i en la llicenciatura de Traducció i
Interpretació, cosa que permetrà detectar dificultats i introduir les correccions pertinents de
manera que de cara al curs que ve s’estigui en condicions d’oferir-lo a totes les titulacions de la
UVic. Finalment, cal dir que s’està treballant en tots aquells aspectes que han de permetre avan-
çar per adaptar-nos als acords en política d’educació superior a Europa i que es desprenen de la
llei de modificació de la LOU recentment aprovada i de l’esborrany de Real Decret que estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Pel que fa a recerca i transferència de coneixement, durant aquest any la nostra
universitat ha continuat avançant molt significativament, en el marc del 2n Pla de Recerca i
Transferència de Coneixement, i en vista a la millora de la qualitat, l’organització i el funciona-
ment del conjunt de la nostra activitat en aquests dos àmbits complementaris.

Hem continuat millorant i ampliant els resultats de recerca dels grups, tant pel que fa
a nombre de publicacions, mobilitat i organització d’activitats com a participació en convoca-
tòries competitives. Són bons exemples d’aquestes millores, entre altres, l’increment de resul-
tats de, pràcticament, tots els nostres grups de recerca; la més que duplicació de les publica-
cions del professorat en revistes indexades (dels 25 articles del curs anterior hem passat a 56);
l’ampliació de crèdits de dedicació a la recerca a 22 professors/es més, de manera que actual-
ment arribem quasi a 50; i la participació de 5 grups de recerca més en convocatòries competi-
tives de recerca.

A la vista d’aquests i altres resultats, que haurem d’estudiar a fons per adoptar mesu-
res que els puguin anar millorant encara i que ens permeten de pensar que anem pel bon camí,
crec que hem de felicitar-nos i agrair tot l’esforç que ha suposat a tots i totes les persones im-
plicades, i de manera especial als membres de la comissió de recerca i a les persones que donen
suport a les tasques de recerca i transferència de coneixement.

Hem avançat, també, en diferents aspectes atenent requeriments com ara els de
l’avaluació de la qualitat, requeriments que han generat, durant aquest curs, l’aprovació per part
del CDU de línies d’avaluació de la qualitat de la recerca i de la transferència de coneixement -
proposades per l’APEA - i la concreció de les seqüències d’accions i indicadors del segon pla de
recerca. Aquestes mesures permetran l’avaluació interna i externa de la qualitat de la nostra ac-
tivitat, la seva millora, i poder disposar d’una sòlida argumentació de les nostres necessitats pel
que fa a aquests aspectes en el marc del contracte–programa amb la Generalitat de Catalunya.

Tots aquests avenços també ens ajudaran a determinar, progressivament, l’orientació
de la nostra activitat cap a projectes en àrees singulars i estratègiques, i cap a la col·laboració
amb altres universitats i centres de recerca, és a dir, cap a projectes que puguin generar condi-
cions per a la nostra projecció interna i externa en diferents àrees d’especialització i de conei-
xement.

En aquest sentit, cal posar de relleu la intensa tasca duta a terme per la Comissió de
Recerca, una tasca que s’ha centrat, entre altres coses, en la formulació i resolució de convoca-
tòries internes de foment de les activitats de recerca; en la proposta de mesures per avaluar i fer
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el seguiment dels progressos en recerca, per actualitzar els procediments d’atribució de crèdits
de dedicació a la recerca, per orientar les activitats cap als estàndards generals, els centres
d’estudi actuals cap a futurs centres i instituts de recerca i l’activitat dels departaments en re-
lació a la recerca.

Finalment, cal també constatar la consolidació de la nostra Oficina de Transferència
de Resultats de la Investigació (OTRI) en la gestió i en les propostes d’ordenació d’aquestes ac-
tivitats, així com l’assumpció de nous reptes en transferència de coneixement i en la relació uni-
versitat-empresa, com la que es deriva del conveni signat amb la Delegació d’Osona de la Cambra
de Comerç de Barcelona.

I cal remarcar també que durant aquest curs 2006-2007 s’ha dut a terme l’avaluació
externa de la Biblioteca i que, tot seguit, des de la mateixa Biblioteca s’ha preparat el seu pla
Operatiu d’activitat, el qual es complementarà amb una acció, també iniciada durant aquest
curs, d’estudi d’opcions de millora del nostre actual model de servei de Biblioteca.

Pel que fa a formació continuada i comunitat universitària, durant aquest curs s’ha
estat treballant en una normativa interna de funcionament que completa els documents ja exis-
tents i regula, en primer lloc, la tipologia d’activitats de formació continuada, en segon lloc es-
tableix el marc de competències de cadascun dels agents implicats en la preparació, en
l’aprovació i en la posterior promoció dels cursos que configuren l’oferta de l’Aula L3 i, en ter-
cer lloc, fixa els protocols que han de seguir cadascuna de les activitats des de la seva prepara-
ció fins a la valoració acadèmica i econòmica final. Per tal de facilitar el seguiment de les acti-
vitats de formació continuada, s’han fet canvis en l’estructura de l’espai web i s’han fet millores
importants en els canals d’informació entre secretaria general, administració i l’Aula L3. 

Paral·lelament al treball intern, s’han ofert com a cursos de formació continuada as-
signatures en format semipresencial de diverses titulacions i s’han regularitzat i impulsat els
cursos a mida per a institucions i empreses externes. En aquest sentit s’han obert línies de
col·laboració amb diverses institucions, entre les quals cal destacar la Cambra de Comerç
d’Osona i la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. També cal esmentar les activitats de
la Universitat d’Estiu, la qual, tot i assolir aproximadament el nombre d’inscrits del darrer any,
obre una vegada més la necessitat urgent d’una reflexió profunda sobre els seus objectius ini-
cials i les activitats que s’hi desenvolupen. Aquesta anàlisi i reflexió no es pot fer, malgrat tot,
de manera aïllada de la resta d’activitats de formació continuada: la demanda creixent d’una ma-
jor implicació de les universitats en la formació permanent dels ciutadans, la major competèn-
cia en l’oferta de formació no oficial i la incidència directa que de ben segur tindrà en la for-
mació continuada universitària la integració a l’espai europeu d’ensenyament superior i la nova
regulació del títols oficials plantegen una sèrie de reptes que cal començar a afrontar. 

Pel que fa als serveis d’atenció a la comunitat, ja vàrem explicar a principis de curs que
preteníem fer-ne una reestructuració amb l’objectiu de millorar-ne la coordinació, optimitzar
els recursos i proporcionar una atenció als membres de la comunitat més integral i efectiva. En
aquesta línia, s’ha creat l’Àrea d’Estudiants, que inclou els serveis d’estudiants, d’esports,
d’inserció laboral, de mobilitat i el consell d’estudiants. Després de poc més de mig any de fun-
cionament com a àrea integrada, la valoració que en fem és realment bona, ja que el fet de com-
partir espais propicia la col·laboració entre els serveis i centralitza les activitats i les demandes

349Discurs de cloenda del curs 2006-2007



dels estudiants. Des de l’Àrea d’Estudiants, entre altres activitats, s’ha reprès la publicació de
l’UVIC.CAT, que ha facilitat la comunicació amb un consell d’estudiants especialment actiu;
s’ha endegat, juntament amb l’Àrea de Comunicació, la publicació d’un blog informatiu, el FEM
UVic; i des de l’Àrea d’Estudiants també s’ha encarregat el disseny d’un aplicatiu informàtic que
facilitarà i reforçarà l’accés a la borsa de treball, tant als nostres titulats com a les empreses que
contactin amb nosaltres.

En la mateixa línia de reordenació de serveis d’atenció a la comunitat, l’Escola
d’Idiomes, l’Aula d’Autoaprenentatge i el Servei de Traducció han estat la base sobre la qual s’ha
creat una segona àrea: la dels Serveis Lingüístics. La creació dels Serveis Lingüístics, aprovada
pel Consell de Direcció de la Universitat aquest mes de juny, entrarà en funcionament a partir
de l’1 d’octubre. A més d’una sèrie de serveis que ja s’oferien fins ara de manera dispersa, els
Serveis Lingüístics de la UVic inclouen un bon nombre de serveis nous, com ara un servei de
recursos lingüístics que conté criteris per a la redacció de textos universitaris, models de docu-
ments administratius i proporciona accés a obres de consulta terminològiques de referència.
Inclou també un servei de formació de llengües, un servei de correcció i traducció interna
adreçat als membres de la comunitat universitària, un servei de correcció, traducció i inter-
pretació per a empreses i institucions externes i diversos recursos de traducció en línia; un servei
de dinamització, amb temes de voluntariat i intercanvis lingüístics, activitats d’acollida, pro-
moció de la llengua catalana i un observatori de la llengua; i un servei de certificacions i acred-
itacions de llengües que caldrà desenvolupar progressivament. Així doncs, la creació dels Serveis
Lingüístics servirà per ordenar moltes activitats que ja es duien a terme fins ara i podrà esde-
venir un marc idoni per impulsar-ne de noves en el nou escenari que s’albira. Estem segurs que
l’Àrea d’Estudiants i els Serveis Lingüístics hauran d’assumir progressivament un paper cabdal
en la vida de la comunitat universitària i durant aquest curs s’han posat les condicions perquè
puguin començar a desenvolupar un projecte coherent que respongui a les necessitats emer-
gents. Tot i que us deia que no s’inaugurarà oficialment fins al setembre, us convido a visitar-los
a través de l’adreça, encara provisional, uvic.cat/sl.

Per acabar aquest apartat de comunitat universitària només voldria esmentar la gran
quantitat d’actes i d’activitats culturals, internes o organitzades amb col·laboració amb altres
entitats, a les quals s’ha donat suport des de l’Oficina de Gestió Cultural de la UVic. A més de
les moltes i diverses activitats usuals, enguany cal afegir, entre d’altres, les activitats del 10è
aniversari, la primera trobada d’aules de la gent gran de Catalunya, la coordinació de la Festa de
la Cooperació i la trobada d’aules de teatre universitàries, les quals han fet d’aquest curs acadèmic
un any especialment atapeït d’activitat cultural.

Finalment, pel que fa a l’àmbit econòmic i gestió de recursos, podem resumir-lo
dient que durant aquest darrer curs s’ha mantingut la mateixa política econòmica dels anteriors,
basada en cinc pilars: la contenció del preu del crèdit de la matrícula de grau, la implantació de
noves titulacions de grau, l’augment del temps dedicat a la recerca, la millora i increment dels
espais i equipaments i de les TIC i l’equilibri entre ingressos i despeses.

I abans d’explicar amb més detall algunes de les concrecions de l’àmbit econòmic i de
gestió, permeteu-me que us doni quatre dades que ens ajudaran a tenir una visió global i actual
dels recursos de la UVic: el valor total de l’activitat econòmica d’aquest curs ha estat de 25 mi-
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lions d’euros entre despeses i inversions, dels quals l’actual contracte programa n’haurà finan-
çat un 24%. Tal com hem comentat, el 2007-08 aquest percentatge arribarà al 30 %, amb les in-
versions incloses. 

Pel que fa al nombre d’estudiants, hi ha hagut 5.289 matriculats en estudis de grau: 803
en títols propis i 4.486 en títols oficials. L’augment d’aquests últims es deu al desplegament to-
tal de les carreres que es van implantar ara fa quatre anys. És per aquest motiu i per l’augment
de dedicacions a la recerca que s’ha incrementat aquest darrer any en 15 el nombre de profes-
sors equivalents a jornada completa i en xifres absolutes comptem amb un total de 544 profes-
sors.

També el PAS ha augmentat i ho ha fet fins a 118 persones, 112 a temps complet. Malgrat
que no ha parat de créixer en els darrers anys, ho a fet lentament i d’acord amb les prioritats i
disponibilitats, certament ajustades. A partir d’ara, som molt conscients que per afrontar amb
garanties els reptes immediats que tots coneixeu, ens caldrà reforçar i reordenar alguns serveis,
i crear-ne de nous. Per això, d’acord amb el Pla de Contractació del curs 07-08, augmentem el
total de personal d’administració i serveis al voltant del 10% i durant el darrer trimestre s’ha
treballat amb cada un dels responsables dels diferents centres i serveis en la catalogació dels
llocs de treball del PAS i s’ha fet un mapa amb el nombre de llocs, tasques i categories per a cada
centre i servei, amb una projecció de noves necessitats.

Un cop acabada aquesta mirada a les grans xifres, farem una breu pinzellada per àrees
per veure com han cristal·litzat durant el curs algunes de les polítiques que abans hem comen-
tat: quant a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, s’ha avançat en diverses accions
d’automatització i millores, implantant noves aplicacions informàtiques en molts àmbits de ges-
tió, i millorant l’atenció als diferents usuaris finals de la nostra feina diària. També hem vist fi-
nalment la posada en funcionament del nou programa de Gestió Acadèmica i Universitària, que
inclou una part important de gestió laboral i financera. Aquesta eina és fruit d’anys de treball i
ens obre les portes definitivament a una gestió més integrada, descentralitzada i àgil. Així ma-
teix, s’ha implantat la darrera versió del programa SAP de gestió econòmica i administrativa per
millorar els processos, l’emissió d’informes i el seguiment del pressupost per tipologia d’ac -
tivitats.

Des de la perspectiva de l’automatització, durant aquest curs s’ha estat treballant en
l’elaboració de diferents protocols com el de la Transferència de Coneixement, el de la Formació
continuada i a mida i el de Manteniment d’Edificis i Instal·lacions, protocols que hauran de fa-
cilitar en un futur l’automatització d’aquests processos, i també s’han definit informes econò-
mics dels estudis de grau, analitzant estadístiques dels programes de gestió acadèmica i del SAP
per a la seva posterior integració en el programa DataWarehouse. Així mateix, hem automatit-
zat la gestió de les ofertes externes de selecció de personal i dels processos d’elaboració i anà-
lisi del pressupost de personal. I en aquest mateix sentit, hem preparat, i aviat inaugurarem, un
nou portal web de Borsa de Treball, amb gestió automàtica d’ofertes i sol·licituds.

Encara en el terreny de les TIC, hem vist diverses millores al Campus Virtual, amb la
incorporació de noves eines per a l’entrada de qualificacions, una nou disseny de plantilla per
als dossiers acadèmics, la millora d’eines existents i la preparació del Campus Virtual per a la
seva propera reestructuració i ampliació, amb noves seccions i serveis. Com tots sabem, el
Campus Virtual és un actiu molt important i no para d’acollir nous usuaris. Cal dir que aquest
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passat mes de juny va superar àmpliament les 300.000 connexions, cosa que representa unes 50
connexions de mitjana per cada usuari de la Universitat i que fa pensar que segurament arriba-
rem a la xifra de 2.250.000 connexions en tot el curs acadèmic, un total que no s’esperava acon-
seguir fins d’aquí a 3 anys. Al llarg del curs hem vist també la posada en marxa de nous canals de
comunicació, com ara el blocs de L’Apunt, l’UVica’t i els primers wikis de la UVic i s’ha portat
a terme el manteniment i renovació de servidors i equipaments i l’extensió de la xarxa wifi als
dos campus de la Universitat i també s’ha dedicat esforç al web públic com a principal eina tri-
lingüe de comunicació.

Pel que fa a les inversions en nous espais i equipaments, enguany hi haurem aplicat una
quantitat molt important de recursos econòmics, al voltant d’un milió sis-cents mil euros, en el
marc del Pla Plurianual d’Inversions 2005-10, inversió que representa gairebé un 7% dels in-
gressos. Aquestes inversions s’han concretat en obres d’ampliació i millora i també en equipa-
ments. Per exemple, hem obrat per construir i acabar la tercera planta de l’edifici F2, amb cinc
aules, un departament i cinc tutories, hem condicionat l’edifici del rectorat i també hem donat
un impuls molt important a les obres de la masia, propera seu d’Eumogràfic.

A nivell d’equipaments, i seguint el pla establert, hem instal·lat equips multimèdia a 22
aules docents i a 14 aules d’informàtica, i hem instal·lat aire condicionat a quatre despatxos i a
la recepció de Torre dels Frares, iniciant així un pla plurianual de climatització. Finalment, s’ha
equipat un nou laboratori de Biotecnologia i hem comprat equips nous per als laboratoris de
Fisioteràpia. 

No podem acabar el balanç d’aquest àmbit sense referir-nos, ni que sigui breument, a
un tema de gran importància per ell mateix i també pel fet que estem parlant del que pot ser el
primer Conveni Laboral de la UVic. Com sabeu, aquest any s’ha treballat intensament i s’ha
avançat molt, i per tant esperem que ben aviat tinguem una proposta consensuada, de manera
que ja pugui ser aprovada pels òrgans corresponents: el patronat de la FUB, l’Assemblea de tre-
balladors i el Departament de Treball.

I vaig acabant. Abans, però, voldria remarcar que perquè aquest balanç fos ajustat a la
realitat -i sobretot just- hauria d’esmentar totes les unitats on es desenvolupa la tasca universi-
tària al llarg del curs, és a dir, els centres, els departaments, els serveis, les secretaries, les ofici-
nes, les àrees, les empreses i, per sobre de tot, totes i cadascuna de les persones que dia a dia, amb
responsabilitat i sentit de pertinença, fan avançar la nostra universitat, és a dir, a tots i totes vos-
altres. Així doncs, i encara que sigui de manera massa general i poc personal, us vull donar les
gràcies per la vostra feina diària, per aquest plus d’implicació, de generositat al capdavall, amb
què al llarg del curs impartiu una classe, ateneu una consulta, tutoritzeu unes pràctiques, mun-
teu una exposició, organitzeu unes jornades, programeu una conferència, corregiu un treball,
redacteu un informe, una acta o un protocol, feu una convocatòria, assistiu a una reunió o a un
congrés, i tantes i tantes altres coses. I ara no diré que continueu així, d’altra banda ja sé que ho
fareu, avui no toca. Avui toca per sobre de tot i de veritat desitjar-vos unes bones, per ben me-
rescudes, vacances. 

I encara un darrer apunt. No sé si hauria de dir que les vacances us serveixin per des-
connectar -més d’un de vosaltres m’ha recordat, amb certa sorpresa, que l’any passat, un dia com
avui, us ho vaig desaconsellar. Continuo pensant que és preferible dir que serveixen per a mol-
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tes altres coses: per descansar, per distreure’s, per passejar, per viatjar, per dedicar temps als qui
estimem o fins i tot no estimem tant, per restaurar un moble vell, per pintar una paret, una porta
o una finestra, per llegir aquell llibre de poemes, aquella novel·la o aquell assaig que fa dies que
s’espera, per fer tantes i tantes coses que ens agraden i que durant l’any no podem fer per manca
de temps o per altres causes; i també —per què no?— per treballar, per llegir part d’aquella bi-
bliografia recollida, per escriure aquell article que fa temps que tenim compromès o per donar
una empenta -definitiva o no- a aquell treball que tenim començat. No sé si estareu d’acord amb
mi, però tinc seriosos dubtes que d’això se’n pugui dir exactament desconnectar.

Moltes gràcies.

13 de juliol de 2007
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