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PRESENTACIÓ

Presentar la memòria de qualsevol institució és sempre una tasca molt plaent però alhora ben 
difícil. Satisfà perquè permet presentar un extens i intens ventall d’activitats que, en el cas de 
la Universitat de Vic, resten com un testimoni del nostre compromís amb la societat i el país a 
través de la generació i la difusió del coneixement. És però també una tasca difícil perquè ni en 
la mateixa memòria –i molt menys encara en una breu presentació com aquesta– es pot reflectir 
realment tot el volum de treball col·lectiu i individual dut a terme al llarg d’un curs acadèmic.
 Això no obstant, si s’hagués de ressaltar un únic tret del que ha estat el curs 2007-2008 a 
la nostra universitat, de ben segur que seria haver entrat de ple en el procés d’adequació a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior. Tot i que el tema no és pas nou i que la nostra universitat compta 
en aquest sentit amb el doble avantatge que suposa l’experiència d’haver participat amb diverses 
titulacions en els Plans Pilot promoguts per l’anterior Departament d’Universitats i Recerca 
(DURSI) i el fet que la nova metodologia que comporta el sistema del Crèdit Europeu s’inspiri 
en principis pedagògics llargament experimentats i implantats en la nostra docència, la concur-
rència d’actuacions a molts nivells de dins i de fora de la universitat que demana el pas de les 
actuals titulacions als nous títols de grau ha suposat una tasca complexa i no pas sempre exempta 
de dificultats. Això no obstant, la definició del nou mapa de titulacions de la UVic per als pròx-
ims anys, l’aprovació de dos nous títols de grau i el disseny de noves propostes d’ensenyaments 
enceten sense cap mena de dubte un camí ple d’oportunitats per a la nostra universitat.
 I tot això sense descuidar en cap moment els altres àmbits en què es desplega la nos-
tra activitat universitària: la recerca i la tranferència de coneixement, la formació continuada i 
l’extensió universitària, i la implicació amb la societat a través de la relació amb les empreses i 
altres institucions. Les accions dutes a terme en tots aquests àmbits es poden resseguir amb una 
mica més de detall al llarg de les pàgines d’aquesta memòria, cosa que us convido a fer i que per 
a nosaltres és alhora una satisfacció i un estímul indispensable.

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 2007, presidit per l’Hble. Sr. Ernest Maragall, 
conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, van rebre la medalla de la Universitat de 
Vic els senyors Ricard Torrents, Enric López, i Jaume Puntí, que havien ostentat els càrrecs de 
rector, vicerector i administrador respectivament, del primer rectorat de la UVic.
	 Ricard Torrents i Bertrana va rebre la medalla per la fundació de l’Escola de Mestres el 
1977, de l’editorial Eumo el 1979, de l’estudi Eumogràfic el 1984, dels Estudis Universitaris de Vic 
el 1987, de la Universitat de Vic el 1997, i per la seva tasca com a primer rector de la Universitat 
des del seu reconeixement fins a l’any 2002. Per la seva extensa obra d’investigador en el camp de 
la cultura i de reflexió sobre la universitat, per la creació de col·leccions emblemàtiques d’Eumo 
Editorial com Textos Pedagògics o l’Obra Completa de Verdaguer, i per l’impuls de la Societat 
Verdaguer i la direcció de la Càtedra Jacint Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de 
Vic.
 Enric López i Ruestes	la va rebre	per l’impuls que va donar a l’Escola de Mestres primer, 
als Estudis Universitaris de Vic a continuació, i finalment a la Universitat de Vic en les diversos 
càrrecs de gestió i direcció que va ocupar des de 1977. Per la seva tasca com a impulsor i primer 
director de l’Escola Politècnica Superior des de la seva inauguració el curs 1989-90 fins al curs 
1998-99. Per la seva labor com a vicerector d’Ordenació Acadèmica i adjunt al rector de la 
Universitat de Vic, des del 21 de maig de 1997, en què fou aprovada, fins a la seva jubilació l’any 
2000; i com a patró de la Fundació Universitària Balmes.
	 A Jaume Puntí i Busquets	 li va ser atorgada per la tasca que va desenvolupar com a 
administrador, des de l’any 1977 fins al 1997, de l’Escola de Mestres Balmes primer, de la Fundació 
Universitària Balmes després, i finalment dels Estudis Universitaris de Vic. Per la seva tasca 
al capdavant de l’administració de la Universitat de Vic des de la seva aprovació el 21 de maig 
de 1997. Per la seva tasca com a administrador i membre dels consells d’administració d’Eumo 
Editorial i Eumogràfic, empreses vinculades a la Universitat de Vic, fins a la seva jubilació el març 
del 2000.
 La lliçó inaugural la va impartir el Dr. Francesc Codina, professor del departament de 
Filologia de la Facultat d’Educació, sobre el tema Llengua, literatura i educació.

Incorporacions al govern de la UVic

· A partir de gener de 2008 Josep M. Clotas, economista, va substituir Antoni Uix com a 
gerent de la Universitat de Vic.

· El Patronat de la Fundació Universitària Balmes es va ampliar amb tres membres de 
representació social per tal de completar els catorze patrons previstos en els estatuts: Joaquim 
Comella, president del Consorci Hospitalari; Oriol Guixà, president de la delegació d’Osona de 
la Cambra de Comerç de Barcelona; i Lluís Jou, notari i professor de la Universitat de Barcelona. 
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· Montse Ayats, directora d’Eumo Editorial, va substituir Anton Granero, director 
d’Eumogràfic, com a patró de representant de les empreses vinculades a la UVic.

Visites

· El conseller d’Educació Ernest Maragall va ser a la UVic el 25 de gener per presentar el 
Centre d’Innovació i Formació en Educació dirigit pel professor José Ramon Lago.

· El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el seu equip de tècnics, van ser a la 
UVic per tal d’atendre les persones que volien fer-los consultes o exposar queixes referides a les 
administracions públiques. 

Altres fets destacats

· El 8 de novembre Assumpta Fargas, rectora de la Universitat de Vic, va comparèixer 
davant la Comissió d’Educació, Universitat i Recerca del Parlament de Catalunya per tal d’in-
formar de les activitats i projectes que ha portat i que està portant a terme la UVic en docència i 
transferència de coneixement. 

· La Universitat de Vic va ser present, del 10 al 14 d’octubre, a la Fira de Frankfurt, que 
en aquesta ocasió tenia la cultura catalana com a convidada d’honor i que va comptar amb una 
important participació de professors de la UVic i de les empreses vinculades Eumo Editorial i 
Eumogràfic.

· A finals d’octubre es van posar al servei de la comunitat universitària els Serveis Lingü-
ístics, una denominació que agrupa i amplia les activitats relacionades amb el foment del conei-
xement i l’ús de la llengua catalana i de segones i terceres llengües impartides a la UVic.

· Inauguració, el 16 d’abril, del Museu del Coure de La Fraga Lacambra a Vinyoles 
d’Orís. Els projectes museològic i museogràfic van ser dirigits pel Dr. Joaquim Pla, especialista 
en història de la ciència de la Universitat de Vic.

· Culminació de la celebració del 20è aniversari de la Facultat d’Empresa i Comunicació 
amb la publicació d’un número monogràfic de la revista Miramarges coordinat pel Dr. Héctor 
Navarro.

· Pel maig va tenir lloc a la UVic l’exposició La Gran Guerra (1914-1918): Vida i mort a les 
trinxeres, comissariada per Josep Padrós i Llorenç Soldevila, basada en el fons fotogràfic Ferran 
Catà i família, i produïda pel Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell.

· Entre desembre i gener va tenir lloc a al temple romà de Vic l’exposició Vic, la Univer-
sitat i la Ciutat, que clausurava els actes de commemoració del 10è aniversari de la UVic, i que feia 
un recorregut històric pels estudis superior a Vic des de la creació de la Universitat Literària el 
1599 fins a l’actualitat.

· Pel febrer es va signar el conveni col·lectiu de la UVic amb l’aprovació de l’Assemblea 
del Professorat i del Personal d’Administració i Serveis i amb el vistiplau del Patronat de la Fun-
dació Universitària Balmes.
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La Cerimònia de Lliurament de Diplomes a la XII Promoció de Traducció i Inter-
pretació i a la VIII Promoció de Biblioteconomia i Documentació 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 23 de maig de 2008.

Activitats dels estudiants

· Per quart any consecutiu, en el marc de la plataforma cultural de la Universitat d’Estiu 
es va celebrar Mostra d’Arts de la UVic, dedicada a les arts plàstiques i visuals.

· L’Aula de Teatre de la UVic va presentar pel març l’obra La invasió dels lladres de temps, 
una adaptació de Gerard Guix de l’obra Momo de Michael Ende. La direcció artística va anar a 
càrrec d’Eva Marichalar i la direcció tècnica a càrrec de Dolors Rusiñol.

· Inauguració, a l’octubre, dels Campionats de Catalunya Universitaris amb la primera 
jornada de Rugbi a 7 femení amb la participació dels equips de la UAB, la UB, la UdG, la UdL i la 
UVic. Pel novembre es va celebrar el Campionat de Catalunya Universitari de Hoquei Patins a 
les instal·lacions de Club Patí Vic.
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DOCÈNCIA

El curs 2007-2008 la UVic ha continuat treballant en el procés de reconversió de les titulacions 
per adaptar-les a l’Espai Europeu d’Educació Superior i ha obtingut la verificació positiva, per 
part del Consejo de Universidades, de dos graus oficials, que es començaran a impartir en el curs 
2008-2009: el grau de Ciències de l’Activitat Física i Esports i el Grau de Traducció i Interpre-
tació.

Actualment, la Universitat de Vic disposa d’un mapa de titulacions per als cursos 2008-
09, 2009-10 i 2010-11, treballat conjuntament amb el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa, i que reflecteix les intencions de la Universitat per a aquest període. Tanmateix, es 
tracta d’un document obert que permet modificacions en funció de l’evolució de l’entorn univer-
sitari i de la dinàmica interna de la Universitat.

D’acord amb Reial Decret pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universi-
taris oficials, a partir del curs acadèmic 2010-2011 no es podran oferir places de nou ingrés en pri-
mer curs per a les actuals titulacions de Llicenciat, Diplomat, Arquitecte, Enginyer, Arquitecte 
Tècnic i Enginyer Tècnic.

D’altra banda, les noves implantacions de titulacions que no resultin de reconversions 
de titulacions actuals no tenen aquesta limitació d’implantar-se abans del 2010-2011, de manera 
que podrien realitzar-se de forma paral·lela a les reconversions de les titulacions actuals, o bé 
posteriorment.

Pel que fa als màsters universitaris, en el curs 2007-2008 se n’han impartit quatre, 
d’acord amb el procés de Bolonya: el Màster en Comunicació i Gastronomia, el Màster en Tra-
ducció Especialitzada, el Màster en Formació de Català per a Adults i el Màster d’Estudis de 
Dones, Gènere i Ciutadania  (el dos últims són màsters interuniversitaris amb la UB com a uni-
versitat coordinadora). Aquest curs, la UVic també ha obtingut la verificació positiva de tres 
nous  màsters universitaris: Màster en Envelliment Actiu, Bases per a la Prevenció i l’Atenció 
Integrada, Màster en Tecnologies Aplicades a la Informació i Màster en Comunicació i Patri-
moni Cultural. Actualment la UVic té verificats deu màsters universitaris (dos dels quals interu-
niversitaris).

El curs 2007-08 s’ha continuat treballant en noves vies d’accés a partir de cicles forma-
tius de grau superior i, especialment, en les que poden donar accés als nous graus. També s’han 
acabat de completar dues titulacions emmarcades en la Prova Pilot del DIUE: E.T. de Teleco-
municacions, E.T. Industrial (l’any anterior es van completar la Llicenciatura de Traducció i In-
terpretació i la Diplomatura d’Educació Social). Alhora, s’ha treballat en l’adequació de diferents 
normatives a les noves realitats (normativa de graus, màsters i doctorats) i per potenciar la inno-
vació i la formació s’ha creat el CIFE, equiparable als actuals ICE d’altres universitats.

S’ha començat, també, el procés d’adscripció de BAU, Escola de Disseny, i està previst 
presentar el Grau de Disseny per començar-ne la impartirtició el curs 2009-2010. 

Aquest curs s’ha millorat l’organització acadèmica i de la docència, potenciant la inte-
racció entre docència i recerca i creant una estructura de professorat ajustada a les necessitats 
de futur, i s’han potenciat les relacions internacionals, tant dels estudiants com del professorat i 
personal de la Universitat.
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 La UVic es troba en un moment decisiu, davant els grans reptes del nou marc europeu, 
espanyol i català i s’està treballant per donar-hi resposta a curt i mig termini.

CARLES TORRES I FEIxAS

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
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CONVENIS SIGNATS DURANT EL CURS

04/07/2007 Equip d’Assistència Primària Vic, S.L. Proporcionar als estudiants de la UVic la 
pràctica necessària per a la seva formació com a professionals, i posar en contacte el centre que 
acull els estudiants amb les dimensions de formació i recerca pròpies del centre universitari.

05/07/2007 Departament d’Educació. Establir els mecanismes de col·laboració necessaris en-
tre el Departament d’Educació i la UVic per portar a terme el “Programa de Tallers d’Estudi 
Assistit”.

06/07/2007 Departament d’Educació. Establir el marc de cooperació entre el Departament 
d’Educació i la UVic en matèria d’educació, especialment en les àrees que s’indiquen en el con-
veni.

25/07/2007 Club Patí Vic. Regular l’ús per part de la UVic  de les instal·lacions del Club Patí Vic 
per a la docència de les titulacions de CAFE i MEF.

27/07/2007 Institut Municipal d’Assistència Sanitària. Regular la formació dels alumnes en pràc-
tiques de biotecnologia de la UVic en l’IMAS.

06/09/2007 Consell Comarcal d’Osona. Regular la col·laboració de la UVic amb el Consell 
Comarcal en la primera fase del projecte “Dades de càrrecs polítics municipals de la II 
República”.

20/09/2007 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón.  Col·laboració per 
a la impartició dels estudis conduents al títol oficial de Ingeniería en Organización Industrial 
pel sistema semipresencial.

25/09/2007 Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Regular els aspectes ge-
nerals de la col·laboració entre la UVic i la Facultat de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires.

25/09/2007 Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Col·laborar en la formació 
dels estudiants de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de la UVic i de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires mitjançant la realització de pràctiques acadèmi-
ques en centres assitencials.

03/10/2007  Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. La gestió de les ajudes en 
el marc de les convocatòries de mobilitat de postgrau, postdoctorat i estances de professors i 
investigadors visitants.

10/10/2007 Club Patí Vic. 
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16/10/2007 Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER). Regular les accions bàsiques 
entre ambdues parts per a la realització conjunta del curs “Màrqueting Estratègic”.

26/10/2007 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-AQU. La realit-
zació i finançament de la tercera edició de “L’avaluació de la inserció dels graduats en el món 
laboral”.

31/10/2007 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris Recerca-AGAUR.  Agilitar la comprovació 
del compliment del requisit d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social en el 
marc de les convocatòries d’ajuts i subvencions gestionades per l’AGAUR.

05/11/2007 Universitat Ramon Llull. Impartició del programa oficial de postgrau interuniversi-
tari “Didàctica de la Traducció: Formació per a docents de traducció”.

07/11/2007 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Interactiva, S.A. Regular els aspectes de 
col·laboració entre les dues entitats.

13/11/2007 Girbau, S.A. La UVic realitzarà, per encàrrec de Girbau S.A, un Estudi del Mercat 
Potencial en Laundry Equipment a Alemanya, Àustria i Suïssa.

19/11/2007 MiX Pilates, S.C.P.  La impartició conjunta del curs “Mètode Pilates com a mètode 
de treball”.

22/11/2007 Diputació de Barcelona. Assessorament i suport tècnic per a la implantació, segui-
ment i avaluació de les experiències innovadores en els territoris del municipi del Borredà i dels 
Consorcis de Promoció Municipal del Lluçanès i del Moianès.

23/11/2007 IES Torelló. Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de tre-
ball. 

03/12/2007 Departament de Salut- Direcció d’Estratègia i Coordinació. Per desenvolupar un 
Programa d’Innovació als Hospitals.

13/12/2007 Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. La realització d’estades en pràctiques 
d’alumnes de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a la UVic.

13/12/2007 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-AQU. Desenvo-
lupament del Programa AUDIT i establiment dels compromisos tant de la Universitat partici-
pant com d’AQU Catalunya.

14/12/2007 Ribé Salat Consulting i Assessoria.  Establir el marc de col·laboració entre la UVic i 
Ribé Salat a partir d’unes propostes d’acció.
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19/12/2007 Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER). Establir el marc de col·laboració 
entre la UVic i la UIER basat en la consecució dels objectius establerts en el conveni.

19/12/2007 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-AQU. Realització 
d’un estudi d’inserció laboral dels titulats de la UVic que durà a terme l’AQU Catalunya.

20/12/2007 iDisc Information Technologies. La col·laboració entre la FCHTD de la UVic i 
l’empresa iDisc Information Technologies per a la participació en la docència de la part pràctica 
dels estudis oficials de Màster en Traducció Especialitzada que la FCHTD començarà a oferir 
el curs 2007-2008.

21/12/2007 Centre de Terminologia (TERMCAT). La col·laboració entre la UVic i el TERMCAT 
en la revisió conceptual d’una part del Diccionari de l’Educació.

21/12/2007  Universitat de Barcelona. Conveni específic de col·laboració interuniversitària entre 
la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic per a la realització conjunta del Màster en 
Formació del professorat de català per a persones adultes.

02/01/2008 Planta de Compostatge Fumanya, S.L. La participació de la UVic en projectes 
d’R+D i d’assessorament de compostatge de residus orgànics.

11/01/2008 Consell Comarcal d’Osona. Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal 
d’Osona i la UVic. 

21/01/2008 Business Technology & Consulting, S.L. Impartició del programa “Gestió Ambiental 
a la Indústria Alimentària”.

21/01/2008 Bon Preu SAU. Regular la participació d’ambues parts en la realització del curs 
“Formació a mida: Anglès per a la comunicació empresarial”.

23/01/2008 Institut de Desenvolupament de l’ERM. Realització d’un estudi de la segregació 
residencial de la població de Manlleu, dins el context del Projecte d’intervenció integral del 
barri de l’Erm de Manlleu.

25/01/2008 Aigües de Vic, S.A. Conveni de col·laboració entre la UVic i Aigües de Vic.

29/01/2008 Fundació Privada Lluís Carulla. Establir el marc de col·laboració conjunt entre la 
UVic i la Fundació per tal d’aconseguir els objectius fixats en aquest conveni.

06/02/2008 Association Ayouma Pour l’Education et l’Animation. Donar realitat social i cul-
tural al poble marroquí formant els futurs professionals en el camp de l’educació i iniciant els 
estudiants de la Facultat d’Educació en la pràctica de la professió.
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06/02/2008 Association Azhegangan pour la Culture et le Developpement. Donar realitat cul-
tural i social pel poble marroquí i formar professionals de l’educació, i permetre als estudiants 
de la Facultat d’Educació la pràctica de la professió.

11/02/2008 Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana i Universitat Pompeu Fabra. La col·laboració en diversos projectes a l’en-
torn de la traducció, els seus estudis i aplicacions, així com les àrees de relació que es considerin 
oportunes.

11/02/2008 Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC). Regular la col·laboració entre la FEC 
i l’AMC per a l’organització del curs “De recurs a producte: l’activació del patrimoni cultural”.

12/02/2008 Abadia de Montserrat. Cercar les fórmules de cooperació per tal d’aconseguir mo-
dalitats de col·laboració eficaces i  operatives. 

21/02/2008 Ros Roca Indox Cryo Energy, S.L.  La col·laboració en la realització del treball “La in-
vestigación técnica de las nuevas utilizaciones industriales sostenibles del CO2 (SOST-C02)”.

07/03/2008 Mútua Intercomarcal. Regular la col·laboració entre la UVic i la Mútua 
Intercomarcal.

11/03/2008 Servicios Genéticos Porcinos, S.A. (SGP). Regular la col·laboració entre SPG Grup 
i la UVic.

12/03/2008 Departament d’Educació. El desenvolupament d’un programa de “Tallers d’Estudi 
Assistit” dins dels Plans Educatius d’Entorn.

12/03/2008 Universitat Autónoma Nacional de Nicaragua. Establir el marc de col·laboració en-
tre les dues universitats.

13/03/2008 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-AQU.  Desenvolupar 
la metodologia d’avaluació per satisfer els requisits d’avaluació externa del professorat de la 
UVic.

25/03/2008 Universitat de Lleida. Facilitar les tasques que ha de realitzar la Dra. Cosol Blanc 
mitjançant el traspàs d’aquesta universitat del finançament necessari per tal d’atendre les ne-
cessitats de la recerca.

25/03/2008 Departament d’Educació. Establir els termes de la col·laboració per a la realització, 
durant l’any 2007, d’activitats de formació permanent per a l’actuació científica i didàctica del 
professorat dels nivells no universitaris emmarcades dins la Universitat d’Estiu de la UVic.
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25/03/2008 Association Al Youssoufia pour des Personnes Handicapés Chefhaouen. Regular les 
pràctiques dels alumnes de Teràpia Ocupacional en aquesta institució.

09/04/2008 El Montanyà Resort & Spa. Regular la col·laboració entre la UVic i El Montanyà 
Resort & Spa.

09/04/2008  Ajuntament de la Garriga.  Establir el marc de col·laboració entre la UVic i l’Ajun-
tament de la Garriga.

16/04/2008 Balneari Codina. La regulació de la participació de la UVic en un projecte d’inter-
venció global que reculli les línies i orientacions psicopedagògiques adequades a cada etapa 
educativa de les activitats aquàtiques per a nadons.

21/04/2008 BAU, Escola Superior de Disseny, S.L. Regular l’adscripció del centre a la UVic.

24/04/2008 Àrea Bàsica de Salut de Salt-ICS. Desenvolupar la segona fase del programa 
MeLiSa.

15/05/2008 Fundació Jaume Bofill. Regular la participació de la UVic en el projecte d’impulsar 
i planificar l’espai web  “Migracat. Observatori de la immigració a Catalunya”.

01/06/2008 Ajuntament de Granollers. Realitzar conjuntament dos cursos de la XIII edició de 
la Universitat d’Estiu de la UVic.

02/06/2008 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”. Definir el marc de col·laboració 
entre la UVic, “la Caixa” i les empreses i entitats del seu grup, amb la finalitat d’establir amb 
caràcter institucional relacions de tipus comercial i financer, i identificar, estudiar i analitzar 
altres possibilitats d’actuació i cooperació conjunta en relació als interessos de les parts en cada 
moment.

02/06/2008 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”. La col·laboració en el desen-
volupament de la segona fase del projecte “Disseny i posada en funcionament d’un mediador 
lingüístic sanitari- MeLiSa”.

02/06/2008 Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Col·laboració amb 
l’Institut d’Estudis Autonòmics (adscrit al Dept. d’Interior, Rel. Institucinals i Participació), 
per celebrar a Vic, del 7 a l’11 de juliol de 2008, el seminari “Summer School in Media and 
Nationalism”.

02/06/2008 Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. Regular la participació d’ambdues parts 
en la realització del curs de formació per a traductors.
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09/06/2008 Divasa-Farmavic, S.A. Regulació de la participació de la UVic en el projecte 
“Obtenció d’antígens recombinants d’utilitat diagnòstica”.

09/06/2008 Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo-INADES. Establir el marc de col-
laboració entre la UVic i l’INADES.

09/06/2008 Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo-INADES. Foment de la participació 
de professors i estudiants en programes de mobilitat.

12/06/2008 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya-AQU. Conveni en-
tre l’AQU i la UVic pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora 
(per períodes de sis anys) del personal docent i/o investigador doctor de la UVic.

20/06/2008 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris Recerca-AGAUR. L’elaboració, gestió i 
control d’una convocatòria pública d’ajuts a l’estudi per als alumnes de la UVic que cursin estu-
dis universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle o només de segon cicle, durant 
el curs acadèmic 2008-2009.

25/06/2008 Diputació de Barcelona. Conveni de col·laboració per a la cessió temporal de l’ex-
posició Dones de Teatre.

30/06/2008  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.  Establir els vincles de 
cooperació científica i tècnica. 
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RELACIONS INSTITUCIONALS

En la reestructuració de la Junta de Rectorat que es va dur a terme a l’inici del curs es va decidir 
ampliar l’àmbit de responsabilitat del delegat de la rectora per a les Relacions Institucionals 
amb la Comunicació.

Pel que fa a les Relacions Institucionals cal destacar els 60 nous convenis signats aquest 
curs per dur a terme projectes de col·laboració amb institucions públiques i privades. Així ma-
teix la UVic s’ha incorporat en organitzacions diverses, entre les quals l’Associació d’Empreses 
Innovadores TECMAP i la Fundació Martí l’Humà de la Garriga; s’ha sol·licitat l’ingrés a l’As-
sociació d’Universitats Europees (EUA) i s’han fet passos importants per intregrar-nos a l’As-
sociació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). També s’ha desplegat una intensa activitat 
dins la Xarxa Vives d’Universitats a través de l’edició de la nova revista BUC, transformació del 
butlletí NEU, del consell de redacció del qual ostentem la direcció.

 Pel març va tenir lloc la presentació de l’Oficina Tècnica de Suport a l’Empresa, creada 
per apropar la UVic a l’entorn empresarial i contribuir a la innovació i el progrés econòmic i 
social del país i s’han impulsat unaquinzena de projectes derivats del conveni amb la Cambra de 
Comerç.

 Paral·lelament, per raó de la nostra activitat acadèmica i de compromís amb el ter-
ritori, hem intensificat els contactes amb representants polítics, empreses i institucions de 
l’entorn immediat i mediat: diputats, consellers, Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal 
d’Osona, Fundació Eduard Soler de Ripoll, Fundació Universitària del Bages, Ausa Futur, etc., 
amb la voluntat de projectar-nos com a institució i de liderar o participar, segons els casos, en 
projectes decisius per al futur de la nostra universitat com poden ser, entre altres, el del Parc 
Tecnològic.

jOSEP TERRADELLAS

Delegat de la rectora per a les Relacions Institucionals i la Comunicació
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 2007 

Del  12 al 20 de novembre va tenir lloc a la Universitat de Vic l’onzena edició de la Setmana 
de la Ciència emmarcada en el conjunt d’activitats que, a tot Catalunya, coordina la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació.

El tema central era la Contaminació Ambiental i les seves conseqüències, prioritàriament el 
Canvi Climàtic.

 Les activitats organitzades es resumeixen en:

Conferències

La Influència humana en el canvi climàtic, a càrrec del Dr. Joan Grimalt, professor d’in-
vestigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) del Centre de Innovació i 
Desenvolupament de Barcelona; 

Meteorologia i Canvi Climàtic, a càrrec de Dani Ramirez, meteoròleg del Servei de 
Meteorologia de TV3; 

Efectes del canvi clímàtic sobre la vida a la terra, a càrrec del Dr. Josep Peñuelas, professor 
d’investigació del CSIC.

Exposicions

Bolets, coordinada per la Dra. Carme Casas, del grup de recerca en Medi Ambient de 
la UVic, amb la col·laboració del Dr. Manuel Tabares, de la Societat Catalana de Micologia de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC); 

11 anys de la Setmana de la Ciència a la UVic, amb els materials gràfics elaborats durant 
les anteriors edicions de la Setmana de la Ciència, a càrrec de la Dra.Consol Blanch i Montse 
Simon.

Tallers 

Tallers amb la participació de estudiants de secundària, batxillerat i primers cursos 
d’universitat. Els tallers oferts van ser:

Contaminació ambiental, a càrrec de la Dra. Consol Blanch, el Dr. Víctor Lòpez i Albert 
Hueso, del Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

Bioinformàtica, a càrrec de la Dra. Montserrat Capellas i el Dr. Jordi, del Departament 
de Biologia de Sistemes.

Reconeixement de Bolets, a càrrec de la Dra. Carme Casas del Departament d’Indústries 
Agroalimentàries i Ciències Ambientals.

Jardineria: investigació, solidaritat i ecologia, a càrrec de Salvador Simó, de Teràpia 
Ocupacional de l’EUCS.

Cerca d’informació pel treball de recerca a la biblioteca, a càrrec de Ramon Benito i Gemma 
Mascaró, del servei de formació de la Biblioteca de la UVic i del Departament  d’Informació i 
Documentació de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació.
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Tallers de recursos audiovisuals, amb la projecció de la Pel·lícula Imax sobre l’Origen de la 
Vida, a càrrec de Josep Maria Costa, de la Facultat d’Educació.

Els estudiants de la UVic que van participar en els diferents tallers i conferències, per-
tanyien a:

1r curs de Nutrició Humana i Dietètica
1r curs de Biotecnologia
1r, 2n i 3r d’Enginyeria Tècnica Agrícola
1r, 2n, 3r i 4t de Ciències Ambientals
i als centres de Secundària:
Col·legi Casals Gràcia de Manlleu
Col·legi  l’Escorial de Vic
Col·legi Pive Tona
Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic
IES Jaume Callís de Vic
IES Ramon Pous de Manlleu
IES Taradell

En el marc de la Setmana de la Ciència, es va desenvolupar la cinquena Sessió Científica 
de la Societat Catalana de Química, filial de l’Institut  d’Estudis Catalans,  coordinada per la Dra. 
Consol Blanch, del grup de recerca en Medi Ambient de la UVic. Enguany ha estat dedicada a 
Química i Medi Ambient. Van presidir la sessió la Dra. Assumpta Fargas, rectora de la Universitat 
de Vic, i el  Dr. Àngel Messeguer,  director del CID-CSIC i president de la Societat Catalana 
de Química. 

Les ponències presentades varen ser: 
Decoloració i reutilització de les aigües residuals en la indústria tèxtil,	a càrrec del Dr. Víctor 

López, químic, professor del Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals 
de la UVic i investigador d’Intexter- UPC Terrassa; 

Ús d’oli de colza com a combustible, acompanyada d’una demostració del Funcionalment d’un 
motor amb oli vegetal, a càrrec del Dr. Enginyer Josep Puig, professor de la UAB i vicepresident  
d’Eurosolar-Associació Europea per les Energies Renovables; 

Valoració de subproductes de la indústria agroalimentària per a la obtenció de productes bioac-
tius,	a càrrec del Dr. Josep Lluís Torres, bioquímic, investigador de l’Institut d’Investigacions 
Químiques i Ambientals del CSIC, Centre d’Innovació i Desenvolupament de Barcelona.

Les activitats es van programar des dels grups de recerca en Medi Ambient i en 
Tecnologia dels Aliments i del Seminari de Bioinformàtica de l’Escola Politècnica Superior 
(EPS), el Departament de Teràpia Ocupacional de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut 
(EUCS), la Facultat d’Educació (FE) i la Biblioteca de la UVic conjuntament amb l‘Ajuntament 
de Vic, el Grup de Naturalistes d’Osona, la Societat Catalana de Química de l’IEC i la Societat 
Catalana de Micologia de l’IEC, coordinades per la Dra. Consol Blanch i Montse Simon.
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PRESENTACIÓ DELS CENTRES

FACULTAT D’EDUCACIÓ

El curs 2007-2008 ha vingut marcat per l’elaboració dels nous plans dels estudis de grau. Ha es-
tat un curs amb una activitat gairebé frenètica: En primer lloc, per presentar dintre del termini 
el nou grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, el qual va ser aprovat i ja es podrà iniciar 
el curs 2008-2009. També es va aprovar el Màster en Envelliment Actiu i Satisfactori”, que ha-
vien presentat conjuntament la FE i l’EUCS. En segon lloc, per presentar, abans del 31 de juliol, 
els nous graus de Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Educació Social. 
També vam estar treballant, durant tot el curs, en els Màsters d’Educació Inclusiva (que ha de 
substituir l’actual Programa de Doctorat sobre Educació Inclusiva), el Màster de Psicopedagogia 
i el Màster de Formació del Professorat de Secundària.

Pel que fa a l’activitat acadèmica relacionada amb els diferents ensenyaments que s’im-
parteixen a la Facultat, voldríem destacar la primera edició del Màster universitari de “Formació 
de professors de català per a adults”.	Pel que fa als altres estudis, podem considerar que ha estat 
un curs de transició i d’anar preparant els nous estudis de grau. Convé destacar també les pràc-
tiques dels estudiants en diversos centres educatius, esportius i de salut de dins i fora del nostre 
pais (Anglaterra, Itàlia, Centreamèrica i Marroc). Per acabar, cal fer esment encara d’un con-
junt molt gran i variat d’activitats, com ara conferències per part d’especialistes i professionals, 
sortides, tallers, etc., organitzades pel professorat 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 suposat 
una forta dedicació en temps i esforç als seus organiztadors. Moltes d’aquestes activitats han 
consistit en una reedició de les que s’han anat fent a la FE els darrers cursos. Però n’hi ha dues 
que volem destacar d’una manera especial: les primeres Jornades d’ensenyament de les ciències a 
l’Educació Infantil i Primària: Cap a la creació d’un espai de reflexió i intercanvi, perquè en certa 
manera han suposat reemprendre el treball que la UVic ja va iniciar amb el primer Simpòsium 
sobre l’ensenyament de les ciències naturals, de l’any 1986. L’altre esdeveniment important és 
la celebració a la UVic, organitzades per la FE, de les XXV Jornades d’Universitats i Educació 
Especial, que cada any se celebren en una universitat diferent, en les quals es van aplegar a Vic 
més de vuitanta professors i professores de diferents universitats de l’Estat espanyol que en-
senyen assignatures relacionades amb l’educació especial. Relacionat amb aquestes Jornades, 
també es va celebrar el 5è Congrés d’Universitats i Educació especial: Educació inclusiva, in-
terroguem l’experiència, obert als estudiants i als professionals relacionats amb l’educació es-
pecial.

Pel que fa a la recerca, cal destacar els passos que anem fent per consolidar els diferents 
grups de recerca vinculats als departaments de la Facultat d’Educació. Cal també fer una menció 
especial al Programa Interuniversitari de Doctorat sobre “Educació Inclusiva i atenció socio-
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educativa al llarg del Cicle Vital”, al qual aquest curs s’han matriculat vint-i-tres persones, i en 
el si del qual s’han defensat tres nous treballs de recerca per a l’obtenció del Diploma d’Estudis 
Avançats de Doctorat.

Finalment, volem deixar constancia del fet que durant el curs 2007-2008 ha entrat 
en funcionament –gràcies al conveni de col·laboració signat a finals del curs anterior entre el 
Departament d’Educació i la UVic– el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) –un 
centre similar als ICE de les universitats públiques– que, si bé és un organisme que depèn del 
rectorat, està estretament lligat a la Facultat d’Educació perquè s’ha determinat que la persona 
que el dirigeixi sigui un professor o una professora d’aquesta facultat, elegit pel rector o la rec-
tora de la UVic a proposta del Consell de Direcció de la Facultat d’Educació. Es tractava d’una 
vella reivindicació de la UVic que la Facultat d’Educació estava reclamant amb insistència des de 
feia molt de temps. A través del CIFE s’articulen –entre altres– totes les activitats de formació 
permanent del professorat d’educació infantil, primària i secundària i s’han estructurat diferents 
grups de treball formats per professorat de la facultat i dels centres educatius de la comarca, per 
dur a terme aquesta formació.

PERE PUjOLÀS i MASET

Degà
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

El curs acadèmic que tanquem amb aquesta memòria ha estat marcat per l’inici de processos 
de transformació i canvi de prou rellevància com per deixar-ne constància a través d’aquestes 
pàgines. 

 El curs s’iniciava amb un nou equip directiu, amb el compromís de desenvolupar, en 
els propers quatre anys, el projecte de la nova Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la 
Universitat de Vic. Aquest projecte preveu que la facultat esdevingui un centre de formació i de 
difusió del coneixement en els àmbits social, sociosanitari i de la salut, mitjançant la formació 
de graus, màsters i doctorat, així com a través de la formació continuada, i també mitjançant 
l’elaboració i desenvolupament de projectes d’innovació, de recerca i de transferència de conei-
xements, en col·laboració amb les organitzacions socials i sanitàries del territori i del país. El 
projecte incorpora les polítiques i directrius internacionals i nacionals en matèria de salut. Els 
postulats fonamentals d’aquest projecte han servit de base per al disseny i l’elaboració dels plans 
d’estudis dels nous graus.

 Les dinàmiques internes han estat marcades per l’adequació i el desenvolupament d’una 
nova estructura organitzativa i de gestió del centre. Els nous departaments, Desenvolupament 
Humà i Acció Comunitària d’una banda, i Processos Terapèutics i Qualitat de Vida, de l’altra 
–ambdós de caràcter interdisciplinari– tenen com a finalitat promoure i reforçar la innovació, la 
recerca i la transferència de coneixements. Les coordinacions de titulació s’ocupen d’assegurar 
que els estudiants adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió de 
cada projecte formatiu del centre. 

 L’elaboració dels nous plans d’estudis dels graus en Fisioteràpia, Infermeria i Teràpia 
Ocupacional, d’acord amb les noves directrius i la nova legislació que es deriven dels acords de 
Bolonya per a l’Espai Europeu d’Educació Superior, ha significat un esforç addicional per part 
del professorat del centre. Ha estat un treball il·lusionador pel que suposa d’oportunitat per 
renovar i millorar els programes formatius, però alhora ha estat intens i feixuc.  

 La redefinició i, en conseqüència, la nova estructuració dels grups de recerca del centre, 
han permès aglutinar un major nombre d’investigadors en cada una de les dues àrees d’estudi, 
“Hàbits i Salut” i “Salut i Qualitat de Vida”. Aquests canvis han permès incorporar en la direcció 
de cada grup una doctora per exercir el liderat dels projectes. 

 El procés d’elaboració del Màster d’Envelliment Actiu: Bases per a la Prevenció i 
l’Atenció Integrada, iniciat el curs anterior, va culminar el mes de febrer amb el reconeixement 
de l’AQU com a Màster Oficial, de caràcter mixt, professionalitzador i de recerca. Aquest pro-
grama, elaborat conjuntament per l’EUCS i la Facultat d’Educació, té una importància cabdal 
per al centre, atès que permetrà als nostres titulats continuar la carrera acadèmica i accedir, una 
vegada completada la formació, a la realització de les tesis doctorals. Se’n preveu l’inici el curs 
2009-10.

 Els resultats dels fets que acabem de destacar s’hauran d’anar veient en els propers 
anys. No obstant això, caldrà esmerçar nous esforços perquè tots aquests processos es vagin 
desenvolupant adequadament. Ara per ara, l’equip de direcció volem deixar palès el nostre re-
coneixement i agraïment a tot el professorat i a l’equip de personal d’administració i serveis de 
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l’Escola pel seu compromís i dedicació, i –per què no dir-ho– per la paciència que han demostrat 
en els moments difícils a causa de la intensitat del treball que teníem entre mans. 

ANNA bONAFONT

Directora 
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Durant aquest curs hem commemorat el vintè aniversari de la creació de l’Escola d’Estudis 
Empresarials d’Osona, que s’afegia al projecte de restauració dels Estudis Universitaris de Vic. 
S’han portat a terme diversos actes institucionals, conferències, taules rodones, concursos de 
fotografia, de curtmetratges, exposicions, una gimcana digital en què es van explorar nous usos 
de la telefonia mòbil, i s’ha editat un número especial de la revista Miramarges. Els actes es van 
cloure amb un sopar-festa que va coincidir amb el lliurament de diplomes de la promoció d’es-
tudiants que acabava els seus estudis aquest curs 2007-08, i en què va participar la comunitat 
universitària i les empreses i institucions que han col·laborat amb la Facultat.

 Aquest curs s’ha caracteritzat pel desplegament dels objectius i les activitats previstes 
per l’equip de deganat i pel conjunt del professorat, caracteritzades pel desplegament al nostre 
centre de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el foment de la recerca i de la transferència del 
coneixement, l’increment de l’oferta de formació continuada i la consolidació internacional.

 En aquest sentit cal destacar, en l’àmbit de la docència, l’elaboració de les memòries 
dels graus en Administració i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme 
i Comunicació Audiovisual, la immersió en la didàctica del crèdit europeu a les diplomatures 
de Turisme i Ciències Empresarials, a Administració i Direcció d’Empreses i als primers cicles 
de Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual. Per altra banda 
s’ha portat a terme la segona edició del màster oficial de la Universitat de Vic en Comunicació 
i Gastronomia, organitzat conjuntament amb l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i 
l’aprovació del Màster en Comunicació del Patrimoni Cultural.

 Pel que fa a la recerca i la transferència del coneixement, destaca l’increment d’ac-
tivitats i el desplegament de projectes dels vuit grups de recerca existents; la lectura de dues 
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 transferència del coneixement desta-
quen la implicació de la FEC amb el territori i el teixit empresarial 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, 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 forma-
ció continuada, que es resumeix en 13 accions formatives.

 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 comunica-
ció impartides en llengua anglesa. 

SANTI PONCE VIVET

Degà
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 

L’activitat acadèmica durant el curs 2007-08 s’ha orientat fonamentalment a l’adaptació de les 
titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). En aquest sentit s’ha concretat el 
marc general de la UVic i el marc més específic de l’EPS pel que fa a l’ordenació acadèmica dels 
nous graus. S’ha definit el conjunt de matèries que constitueixen el tronc comú del bloc dels 
graus de Biociències i del bloc dels graus de l’àrea Industrial-TIC. S’han elaborat les propostes 
de plans d’estudis dels graus en Biotecnologia, Ciències Ambientals i Enginyeria Mecatrònica, 
i s’ha sol·licitat la verificació i acreditació dels plans d’estudis d’aquests graus al Consejo de 
Universidades a través de l’aplicatiu informàtic de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). Finalment, pel que fa als màsters, durant aquest curs s’ha pro-
duït el reconeixement del màster mixt, professionalitzador i de recerca, en Tecnologies Aplicades 
de la Informació i del doctorat associat. 

 L’aspecte més destacat, pel que fa a l’activitat docent, ha estat la culminació del pla 
pilot d’adaptació a l’EEES impulsats per la Generalitat de Catalunya amb el desplegament del 
tercer curs dels títols propis de grau d’Enginyeria d’Electrònica Industrial i d’Enginyeria de 
Telecomunicacions. En l’apartat d’innovació docent s’ha implantat a totes les assignatures de 
totes les titulacions el pla docent. Aquest pla especifica objectius, continguts, competències, 
metodologia, avaluació i inclou, també, un pla de treball on es concreta la planificació setmanal 
de les sessions de contacte estudiant-docent i del treball autònom de l’estudiant.

 Pel que fa a la recerca, aquest curs ha augmentat la productivitat en publicacions i 
participacions en projectes i congressos. En l’apartat de projectes destaquen les aportacions del 
grup de Fotònica, que s’ha constituït aquest curs, i que ha obtingut finançament pel projecte 
MEC Fotónica ultrarápida, attociencia y control cuántico coherente, i del grup de Bioinformàtica i 
Estadística Mèdica, que ha aconseguit finançament pel projecte MEC Estadística genética: las 
bases genéticas de enfermedades complejas. El grup de Bioinformàtica i Estadística Mèdica ha rebut 
una professora visitant en una estada de recerca de dos mesos subvencionada per AGAUR amb 
una beca PIV, per treballar en el projecte Strategies for Identifying Genetic Variation Associated 
with Complex Phenotypes. 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 14 a 18 professors acreditats i el nombre de professors amb dedicació 
a la recerca s’ha incrementat de 9 a 12. 

 En l’apartat de mobilitat, durant aquest curs hem rebut la visita de 3 professors estran-
gers, 6 professors de l’EPS han efectuat un total de 9 visites i/o estades a universitats o centres 
de recerca estrangers, i s’han atès totes les peticions de mobilitat dels estudiants. Cal destacar, 
finalment, que en el marc del programa Sócrates-Erasmus aquest curs s’ha signat un nou conveni 
Erasmus amb el Tessedik Sámuel College de Békéscsaba, Hongria. 

MIqUEL CAbALLERIA i SURIñACh

Director 
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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, per part de l’Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), la aprovació del Grau en Traducció i Interpretació. A més, 
s’ha començat a impartir el Màster en Traducció Especialitzada que, en format semipresencial, 
es reparteix al llarg de dos cursos acadèmics. Aquestes titulacions han de permetre a la Facultat 
encarar amb èxit la concreció del mapa de titulacions oficials de l’EEES. 

D’altra banda, durant aquest curs s’ha presentat la documentació necessària per a l’ob-
tenció de la certificació positiva del Títol Propi de Grau en Traducció del Pla Pilot del DURSI 
i l’AQU, implantat en els cursos acadèmics anteriors, i que ha servit per adequar la metodologia 
de la titulació de Traducció i Interpretació a les directrius del model europeu. 

Dotze professors i professores de la Facultat han estat dedicant bona part de la seva 
activitat a la investigació gràcies als encàrrecs de recerca, dins el marc del Pla de recerca de la 
Universitat de Vic. A finals de curs una nova professora ha rebut un encàrrec similar per al curs 
vinent i a cinc professors se’ls han renovat els encàrrecs que ja tenien després de comprovar els 
resultats. 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 cientí-
fica i acadèmica de la Facultat. 

El curs 2007-08 ha continuat l’oferta de la modalitat semipresencial tant en la diploma-
tura de Biblioteconomia i Documentació com en el segon cicle de la llicenciatura de Traducció 
i Interpretació. 

Aquest curs ha continuat el programa de doctorat. S’han celebrat  les XII Jornades 
de Traducció, dedicades a la Traducció audiovisual i s’ha convocat la dotzena edició del Premi 
de Traducció Andreu Febrer. S’han continuat impulsant les relacions amb el món professional 
de la traducció, la interpretació i la documentació, s’ha seguit amb els programes de mobili-
tat de professors i estudiants i s’ha continuat oferint el programa docent que permet als es-
tudiants l’obtenció de l’habilitació de traductor jurat. També s’han tornat a oferir amb èxit el 
Certificat d’Especialització 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 noves 
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, el Consell Comarcal de l’Anoia i el 
Consorci de Benestar Social de la Garrotxa.  

CARME SANMARTÍ ROSET

Degana
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ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA bALMES

Josep M. Vila d’Abadal. Alcalde de Vic, president
Blanca Palmada. Comissionada per a Universitats i Recerca, vicepresidenta
Joan Majó. Director general d’Universitats
Josep Ribas. Subdirector general d’Universitats, vocal
Xavier Solà. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal
Josep Burgaya. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal
Manuel Llanas. Representant de la Universitat, vocal
Consol Blanch. Representant de la Universitat, vocal
Anna Andreu. Representant de la Universitat, vocal
Montse Ayats. Vocal de les empreses vinculades (des de febrer de 2008)
Ricard Torrents. Vocal de representació ciutadana
Joaquim Comella. Vocal de representació ciutadana (des de febrer de 2008)
Oriol Guixà. Vocal de representació ciutadana (des de febrer de 2008)
Lluís Jou. Vocal de representació ciutadana (des de febrer de 2008)
Assumpta Fargas. Rectora de la UVic
Josep M. Clotas. Gerent de la UVic (des de gener de 2008)
Josep Terradellas. Secretari del Patronat (des d’octubre de 2007)

Patrons cessants

Antoni Uix. Gerent de la UVic (fins a febrer de 2008)
Montserrat Vilalta. Secretaria del Patronat (fins a octubre de 2007)
Anton Granero. Representant de les empreses vinculades (fins a febrer de 2008)

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
Joan Masnou. Adjunt a la rectora per a la Formació Continuada i la Comunitat Universitària
Josep Terradellas. Delegat per a les Relacions Institucionals i la Comunicació
Montserrat Faro. Secretaria general
Josep M. Clotas. Gerent (des de gener de 2008)
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CONSELL DE DIRECCIÓ

El conformen els membres de la Junta de Rectorat mencionats i els degans i directors de cen-
tres:

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 Documen tació
Dr. Miquel Caballeria. Director de l’Escola Politècnica Superior
Anna Bonafont. 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
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
Anna Fàbregas, directora 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

28 Òrgans de govern



0 20 40 60 80 100 120 140

Facultat d’Educació

Escola Universitària
de Ciències de la Salut

Facultat d'Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

Fac. de Ciències Humanes,
Trad. i Docum.

Escola d’Idiomes

143

134

93

51

115

160

10

Professorat	per	centres

Doneshomes

281 265

PROFESSORAT PER GÈNERE

Professorat	per	gènere

PROFESSORAT I PROFESSIONALS DELS SERVEIS

PROFESSORAT

29Professorat i professionals dels serveis



RELACIÓ DEL PROFESSORAT

FACULTAT D’EDUCACIÓ

Degà
Pere Pujolàs Maset 

Cap d’estudis 
Josep Casanovas Prat 

Coordinador dels estudis de CAFE
Joan Arumí Prat

Coordinador dels estudis de Mestre
Jordi Martí Feixas

Coordinador dels estudi de Psicopedagogia
José Ramón Lago Martínez

Coordinadora dels estudis d’Educació Social
Núria Simó Gil

Departament de Ciències i Ciències Socials
Aymerich Padilla, Carme
Callarisa Mas, Joan
Casadevall Ginestet, Miquel
Casanovas  Prat, Josep
Casañas Xuriach, Pau
Casas Casals, Lluís
Comella Cayuela, Agustí
Cortada Pujol, Meritxell
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
Martín Horcajo, Montse (directora del 
Departament)
Moreta Rovira, Anna
Ponce, Jordi
Puig Ribera, Anna
Rial Carbonell, Ramon
Riera Cusí, Sebastià
Riera Ferran, Agnès
Sallent Bonaventura, Josep Oriol

Sellas Ayats, Isabel
Solà  Serrabou, Marta
Torrents  Buxó, Jacint
Vilà Ormazábal, M. Carme
Vila Saborit, Berta

Departament d’Expressions artístiques, 
Motricitat humana i Esports

Arumí Prat, Joan
Baiget Vidal, Ernest
Bardolet Mayola, Sebastià
Boluda Viñuales, Gemma
Carrera Peruga, Mercè
Coma Bau, Jordi
Comerma Torras, Eduard (director del 
Departament)
Franc Batlle, Núria
Hernández Ligero, David
Herrero Ballart, Dídac
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
Solé  Sala, Lluís
Solé, Laia
Torres Cladera, Gemma
Vernis Llambias, Arnau	

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

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

Departament)
Vera  Saucedo, Joan

Departament de Psicologia
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
Naranjo, Mila
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
Serra Jubany, Àngel (director del 
Departament)
Verdaguer Gorchs, Jordi
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Florensa i Castañé, L. E.
Fonoll i Salvador, Joaquim
Gomara i Tolrà, Natalia 
Griera i Raurell, Ivette
Guidonet i Riera, Alícia 
Jaumira i Areñas, Elisenda
Jaurieta i Guarner, Núria
Lleopart i Coll,Teresa
Lòpez del Amo, José Luis 
López i Carol, Joan
Malo i Guillen, Josep
Mascarella Terradellas, Laura
Menchon Madriñà, José Manuel
Mir i Tubau, Joan
Molas i Castells, Jordi
Molas i Puigvila, Montse
Molera i Blanch, Josep
Moncunill i Lopez, Montse.
Monterrubio i Lamata, Rafael 
Montserrat i Gilbernadé, Mònica
Morera i Miralta, Oriol
Naudó i Molist, Jordi
Obradors i Aranda, Núria
Palau i Pujols, Pep
Perez-Portabella, Cleofé
Pinar, Immaculada 
Pla Vilanova, Montserrat
Planas i Vilà, Mercè
Porta i Martí, Manuel
Puig i Sabanes, Montserrat
Raurell i Costa M. Carme
Redecillas i Ferreiro, Susana
Redorta i Sentías, Adjutori
Riera i Coromines, Montse
del Rio Saez, Ruben 
Rizo i Marcos, Montserrat
Romeu i Anfruns. Josep
Romeu i Fabré. M. Àngels
Rosanas i Molet, Rosa
Rosean i Vila, Rosa
Rossell Puigoriol, Teresa
Rovira i Palau, Eva
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Directora 
Anna Bonafont Castillo

Sotsdirectora 
Teresa Lleopart i Coll

Cap d’Estudis  
Pilar Turón Morera

Responsable de Formació Continuada 
Marc Vidal i Falguera

Responsable de Pràctiques  
Maria Carme Raurell Costa

Referent de R.R.I.I. 
Montserrat Moncunill

Responsable de Recerca i Innovació 
Núria Obradors Aranda

Responsable del CEEC 
Montserrat Lorenzo Ávila

Responsable de Crèdit Europeu
Carme Garolera Bruguera

Directora del Departament 1 
Laura Mascarella Terradellas

Director del Departament 2 
Joan Carles Casas

Departament 1: Desenvolupament Humà i Acció 
Comunitària

Albiac i Suñer, Lourdes
Alegre i Casals, Gemma
Aragay i Tusell, Mercè 
Arias, Anna 
Arrufat i Nevot, Francesc
Bardon i Cuevas, Clara
Bonafont i Castillo, Anna
Busquets i Alibés, Ester
Carbonell, Salut 
Castells i Prat, Montse 
Castro i Prat, Ricard
Clos i Busquets, F. X.
Comet i Pascua, Pere
Costa i Codina, Josep
Datsira i Gallifa, Mireia
Dudet Calvo, Esperanza
Estrella i Sayag, Nilda
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Sadurní i Bassols, M. Cinta
Sarrió Bernal, Jordi
Sellarés i Casas, Eudald
Simó i Algado, Salvador
Solà i Serrabou, Marta
Soler i Canudes, Pilar
Tort i Codina, Pilar
Turon i Morera, Pilar
Valcarcel i Guitian, Rosa
Vall i Mayans, Montserrat
Vazquez i Valle, Montserrat 
Verdaguer i Gorchs, Jordi
Vidal i Falguera, Marc
Vidal i Casado, Mar
Vila i Dalmau, Isidre
Vilà i Ormazabal, Carme

Departament 2: Processos d’Atenció Terapèutica 
i Qualitat de Vida

Adrados i Díaz de Rada, P. 
Alargé i Martí, Josep Oriol
Aragonés i Pascual, Josep
Argerich i Fornell, Queralt
Arias i Rivero, Montserrat
Batiste-Alentorn i Guillen, Eduard
Bové i Porta, Pilar
Camps i Garriga, Josep
Casals i Puig, Dolors
Casas i Baroy, Joan Carles
Català i March, Elvira
Cirera i Serrallonga, Eva
Cirera i Viñolas, Eva
de Caralt i Mestres, Enric
de Castro i Gutierrez, Xavier
Díaz i Escriu, Francisco
Esmel i Esmel, Neus
Faro i Basco, Montserrat
Font i Jutglà, Cristina 
Garolera i Bruguera, Carme
Gastelaars, Tamara
Ghedina, Roberta 
Godayol i Vila, Amadeu
Gómez i Sanchez, Manel
Gorchs, Núria

Grau Galtés, Josep
Isern i Farrés, Olga
Jaile i Benitez, Xavier
Jaime i Calvet, Pascual
Jimenez i Hernandez, D.
Kanterewics i Binstock, E.
Lorenzo i Àvila, Montserrat
Miralles, Mercè
Morales Mandicó, Xavier
Mellado i Navas, A.
Novell, Alba
Oliva i Bielsa , Xavier 
Palomar i Aumatell, Xavier 
Parera i Cardús, Àngels
Parés i Martinez, Carles
Parramon i Horno, Anna
Perez i Castanedo, Josep
Picas i Baltanas, Roser
Quer i Vall, Xavier
Quintana Sampol, Montserrat
Rios i Ruiz, Mario 
Rivera i Toro, Consuelo
Roger i Casals, Núria
Romero i Vicente, Jordi
Roura i Poch, Pere
Rovira i Sadurni, Anna
Rovira Saperas, Raimon
Ruiz i Lodriguez, Olga
Rusiñol i Rodriguez, Judit
Sansalvador, Carme
Solà i Oferil, Enric
Solé i Pusó, Pere
Soler i Lahosa, Fina
Soler i Rius, J.A.
Torres i Moreno, Miriam
Torres i Sancho, Àngel
Valeri i Juncà, Xavier
Vaqué i Crusellas, Cristina
Verdaguer i Pairó, Alfred
Viader i Vidal, Bárbara
Yeste Rodriguez, Marià
Ylla Boré, Miquel
Zapater i Casanova, Eva



Degà
 Dr. Santi Ponce i Vivet

Vicedegà
Dr. Carlos Scolari i Turini

Caps d’Estudis Àrea Empresa: 
 F. Xavier Vicente i Soriano

Àrea de Comunicació:
Eva Caro i Domínguez

Delegat pel degà en Recerca: 
 Dr. Joan Carles Martori i Cañas

Director del Departament d’Empresa
  Miquel Genís i Serra
 Carme Viladecans i Riera

Director del Departament d’Economia, 
Matemàtica i Informàtica

 Dr. Jordi Casas i Vilaró
Directora del Departament de Comunicació 
Corporativa

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

 Dr. Héctor Navarro i Güere
Directora del Departament de Llengües 
Estrangeres

Àngels Pinyana i Garriga
Responsable de Formació Continuada

 Dr. Santos Mateos i Rusillo (Àrea de 
Comunicació)
 Elisabet Paxau i Tura (Àrea d’Empresa)

Responsable de Pràctiques 
Carme Comas i Puigdesens (fins 

mitjans febrer)
Dolors Vinyet i Benito (a partir 

mitjans febrer) 
Tècnica de l’Oficina de Relacions Internacionals

 Mercè Prat i Trapé 
Secretària de Deganat

Carme Comas i Puigdesens (fins 
mitjans febrer)

Cecília Vila Gaja (a partir mitjans 
febrer)

Relació	del	professorat

Departament d’Empresa
Dra. Alejandra Aramayo i García 
Dra. Núria Arimany i Serrat
Francesc Baqué i Puig
Immaculada Casaramona i Codinach
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
Carme Portet i Boixaderas
Antònia Pujol i Famadas
Dra. Anna Roma i Vilanova
Mercè Vidal i Vila
Carme Viladecans i Riera
Lourdes Vilardell i Bujons
Jesús Vinyes i Vila

Departament d’Economia, Matemàtica i 
Informàtica

Dr. Joan Bou i Geli
Dr. Josep Burgaya i Riera
Dr. Jordi Casas i Vilaró
Dr. Enric Casulleras i Ambrós
Montserrat Colomer i Pujol
Francesc Iglesies i Riumalló

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
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Lluís Jurada i Sayos
Raymond Lagonigro i Bertran
Rafael Madariaga i Sánchez
Àngel Martínez i Chamizo
Dr. Joan Carles Martori i Cañas
Ramon Oller i Piqué
Dr. Santi Ponce i Vivet
Sara Puigvi i Vila
Albert Pol Miró i Pérez
Josep Ramírez i Roma
Maties Ramisa i Verdaguer
Jordi Roca i Font
Ramon Roig i Solé
Anna Sabata i Aliberch
Josep Terradellas i Cirera
Robert Vendrell i Cirera
Xavier Vicente i Soriano
 

Departament de Comunicació Corporativa
Eva Arderiu i Pi
Oreste Attardi i Colina
Judit Badia i Peco
Sílvia Barrios i Baena
Eva Caro i Domínguez
Montserrat Casas i Arcarons   
Ignasi Coll i Parra 
Irene Colom i Valls
Ruth Contreras i Espinosa
Jordina Coromina i Subirats
Dra. Clara de Uribe i Gil
Jordi de Sant Eugenio i Vela
Gabriel Díaz i Meyer
Dra. Joana Díaz i Pont
Dr. Cèsar Duch i Martorell
José Enrique i Romero
Cristina Estrada i Verdaguer
Dra. Irene García i Medina
Ignacio Gil i González
Dra. Zahaira González i Romo
Josep M. Jimenez i Fernandez
Santiago Jordan i Avila
Lorena López i Ortíz
Mònica López i Pérez

Guillem Marca i Francés
Dr. Santos Mateos i Rusillo
Mireia Montaña i Blasco
Julio Panizo i Alonso
José Carlos Piñero i Pantín
Rosa Pons i Cerdà 
Josep M. Roma i Banus
Albert Serra i Girbau
Sergi Solà i Saña
Dr. Jaume Soriano i Clemente
Eva Torrents i Pujadas
Maria Vecino i González

Departament de Comunicació Digital
Mar Binimelis i Adell
Carolina Campalans i Moncada
Santi Carreras i Suris
Efrain Foglia i Romero
Maria Forga i Martel
Gerard Franquesa i Capdevila
Joan Frigola i Reig
Jesús Galech i Amillano
Arnau Gifreu i Castells
Trinitat Gilbert 
Daniel Gómez i Cañete
Santi Hausmman i Farré
Martha Isabel Hincapie i Uribe
Diego Linares i Romera
Lucia Litmajer i Paskvan
Oriol Lladó i Esteller
Ainara Mancebo i Gabela
Manuel Manchon i Macias
Dr. Raúl Martínez i Corcuera
Dra. Eulàlia Massana i Molera
Marc Mateu i Asin
Joan Millaret i Valls
Dr. Héctor Navarro i Güere
Dr. Hugo Pardo i Kuklinski
Cristina Perales i García 
Jordi Ribot i Punti
Roger Roca i Parera
Joan Ramon Rodríguez i Amat
Maged Samy Salama
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Dr. Carlos Scolari i Turini  
Jordi Serrat i Manen
Jordi Trassierra i Rodríguez
Marc Vaïllo i Daniel 
Conrado Xalabarder i Aulet
Luis Zayas i Muñoz
 

De la Facultat de Ciències Humanes, Traducció 
i Documentació

Joan Isidre Badell i Guijarro 
Marta Company i Borràs
Dr. Eusebi Coromina i Pou
Ricard Giramé i Parareda
Amadeu Grifoll i Llurba  
Dra. Teresa Júlio i Giménez
Rosa Maria Güell i Devesa
Patricia Lara Vitri i Vives
Dr. Manel Llanas i Pont
Dr. Pere Quer i Aiguadé
Dr. Llorenç Soldevila i Elías
Teresa Usó i Segura

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

Departament de Llengües Estrangeres
Sara Bishop
Gonçal Calle i Rosingana
Montse Corrius i Gimbert
M. Carme Crivillés i Grau
Gry Anne Edwards
Dr. Josep Gallart i Bau
Josefina Guix i Soldevila
Emma Louise Hitchen
Sarah Umbrene Khan
Mariona Malik Arumí
Anna Masferrer i Giralt
Joan Masnou i Suriñach
Daniel Nicholls
Àngels Piñana i Garriga
Suzanne Tyler
 



Director de l’EPS
Caballeria i Suriñach, Miquel 

Cap d’estudis de l’EPS
Crusellas i Font, M. Àngels 

Departament d’Organització Industrial
Aramayo i Garcia, Alejandra 
Casaramona, Imma 
Castejón i Fernández, Joan A. (adjunt 

al Departament d’Organització 
Industrial)

Castellana i Méndez, Francesc 
Damian i Castellví, Fina 
Fabre i Vernedes, Ramon 
Garrote i Mrtínez, Joan Antoni 
Grau i Grimau, Victor 
March i Amengual, Jaume M. 

(coordinador d’Organització Industrial 
i director en funcions del Departament 
d’Organització Industrial)

Maspons i Bosch, Ramon 
Morera i Culi, Joan 
Prat i Ayats, Josep 
Torres i Feixas, Carles 
Vilar i Bayo, Manel (coordinador de 

Comunicació 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 
Gómez i Villadangos, Montse 

(coordinadora de l’E.T. Informàtica de 
Gestió i l’E.T. Informàtica de Sistemes)

Iborra i Archs, Domènec 
Juvanteny i Sánchez, Josep
López i Rocafiguera, Enric 
Martí i Puig, Pere 
Ordeix i Rigo, Juli (coordinador 

d’Innovació Docent i de Treballs Finals 
de Carrera)

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 

Departament de Tecnologies Digitals i 
de la Informació i coordinador de l’E.T. 
Industrial i de l’E.T. Telecomunicació)

Serrat i Jurado, Carles
Solà i Cotxarrera, Joan Ramon 
Solé i Casals, Jordi 
Surinyac i Albareda, Jordi 
Suriñach i Albareda, Antoni 
Vall i Sagué, Josep
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 
Ayats i Bansells, Josep
Varonil i Noguer, Núria
Blanch i Colat, Consol 
Camprodon i Subirachs, Jordi 
Casas i Arcarons, Carme 
Comas i Mora, Enric 
Dalmau i Roda, Anna 
Dudet i Calvo, Esperanza
Escriu i Justo, Roger 
Faro i Basco, Montse 

PROFESSORAT DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Fenosa i Bernado, Anna 
Ferran i Melich, Antoni 
Hueso i Morell, Albert 
López i Grimau, Victor 
López i Sabater, Emili I. 
Martori i Cañas, Joan Carles
Masoliver i Prieto, Montse 
Molera i Marimon, Judit 
Molist i López, Mercè 
Morera i Pérez, Pere
Obradors i Aranda, Núria 
Oliveras i Masramon, Julita 
Ordeix i Rigo, Marc 
Otero i Viñas, Marta 
Raventós i Canet, Lídia (coordinadora 

de l’E.T.Agrícola i Ciència i Tecnologia 
dels Aliments)

Serra i Jubany, Xavier (director en 
funcions del Departament d’Indústries 
Agroalimentàries i Ciències 
Ambientals i coordinador de la 
Llicenciatura de Ciències Ambientals)

Suriñach Codina, Jordi 
Tarragona i Felip, Anna 
Torres i Moreno, Miriam
Turet i Capellas, Josep 
Vall i Mayans, Montse 
Vernis i Rovira, Carme 

Departament de Biologia de Sistemes 
Aguilar i Villalba, Daniel 
Bau i Macià, Josep 

Bertran i Comulada, Joan 
Calle i Rosingana, Malu 
Capellas i Herms, Montse 

(coordinadora de la Llicenciatura de 
Biotecnología)

Casas i Sanahuja, Lídia
Cullell i Dalmau, Marta 
De Oliveira, Eliandre 
Gómez i Moruno, Antonio
Goutan i Roura, Ester
Horowitz i Gassol, Jeaninne 
Khan, Sara 
Licata, Rosa 
Magrí i Aloy, Albert
Messeguer i Peypoch, Ramon
Olivella i Garcia, Mireia 
Planas i Cuchí, Jordi (director del 

Departament de Biologia de Sistemes)
Rodríguez i Bravo, Roberto
Roma i Castanyer, Josep 
Rosa i Campos, Alexandre
Serrat i Jurado, Josep M.
Torrents i Arenales, David
Tyler, Sue
Urrea i Gales, Víctor 
Viver i Fabregó, Jordi 

NOUS PROFESSORS DOCTORS

 – Reig i Bolaño, Ramon: Doctor Enginyer en Telecomunicació per la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb la lectura el 25 de juny de 2008, de la tesi titulada “Aplicacions de 
tècniques de fusió de dades per a l’anàlisi d’imatges de satèl·lit en Oceanografia”, dirigida pel Dr. 
Vicenç Parisi Baradad i el Dr. Emili García Ladona (UPC). Qualificació d’Excel·lent cum laude.

 – Vilalta Ferrer, Montserrat. Doctora en Matemàtica Aplicada per la Universitat Abat 
Oliba, amb la lectura de la tesi “Eficiència de les Universitats Públiques Espanyoles. Una anàlisi 
quantitativa”, dirigida pel Dr. Francisco Guillen Martínez. Qualificació d’Excel·lent cum laude.



Degana
Carme Sanmartí i Roset

Cap d’estudis
Marcos Cánovas i Méndez

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

Xus Ugarte i Ballester

Directora del Departament d’Informació i 
Documentació i Coordinador de la Diplomatura 
de Biblioteconomia i Documentació

Amèlia Foraster i Serra

Directors del Departament de Filologies 
catalana i espanyola

Manuel Llanas i Pont i Lluïsa Cotoner 
i Cerdó

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

Lluïsa Cotoner i Cerdó 

Coordinador del Màster de Traducció 
Especialitzada

Jordi Chumillas i Coromina

Coordinadores del Servei de Traducció i 
Interpretació

Montse Vancells i Flotats, Maria 
Perramon i Civit

Coordinadora del Curs d’Iniciació a la 
Interpretació per als Serveis Públics

Xus Ugarte i Ballester

Departament de Traducció i Interpretació

Secció de Traducció
Francesca Bartrina i Martí
Lydia Brugué i Botia
Lidia Cámara de la Fuente
Ana Espachs i Vázquez
Eva Espasa i Borràs
Alfredo García i Espada
Ruben Giró Anglada
Pilar Godayol i Nogué
Víctor Obiols i Llandrich
Miquel Pujol i Tubau
Judith Sanchez i Gordaliza
Joan Solà i Montserrat
Caterina Sugranyes i Ernest
Montse Vancells i Flotats  
Berta Vilageliu i Parera

Secció d’Interpretació
Maria Perramon i Civit 
Carme Sanmartí i Roset 
Lluís Toneu i Panicot
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 
Llorenç Soldevila i Balart
Ricard Torrents i Bertrana 

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

PROFESSORAT FChTD
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Departament de Llengües Estrangeres

Secció d’Anglès
Gregory Proulx
Ronald Puppo
Richard Samson
Caterina Sugranyes 

Secció de Francès
Xavier Allabrune
Claude Carcenac
Gemma Delgar i Farrés
Marta Recuenco i Osa

Secció d’Alemany
Jordi Auseller Roquet
Sergi Domínguez i Tarragona

Lucrecia Keim i Cubas
Àngel Tortadès i Guirao

Departament d’Informació i Documentació 
Silvia Arano i Poggi 
Joan Isidre Badell
Núria Camps i Casals
Amèlia Foraster i Serra 
Miquel Genís i Serra
Ricard Giramé i Parareda
Javier Leiva i Aguilera
Irene Llop i Jordana 
 Gemma Mascaró i Parramon
Jordi Surinyac i Albareda
Jaume Vila i Serra
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Administració
Arxé Guitart, Guillem
Dachs Rossell, Elisabet
Gascó Danés, M. Mercè
Higueras Castillo, Anna
Horno Pons, Silvia
Martín Campoy, Antònia
Nieves Montero, Elvira
Roca Riera, Núria
Sala Sellés, Alberta
Tona Calm, Sònia
Verdaguer Vilarrassa, Ramon

Arxiu
Cañellas Terradellas, Núria

Aula d’Autoaprenentatge
Portell Torres, Oriol
Company Borràs, Marta (beca 
Generalitat)

Biblioteca
Aguilar Martí, Montserrat
Andreu Molina, Anna
Benito Bové, Ramon
Coma Costa, Nuria
Comasòlivas Codina, M. Alba
Comerma Roma, M. Dolors
Mascaró Parramon, Gemma
Montanyà Comelles, Mercè
Pulido Medina, M. Àngels
Salgot Negre, Mireia
Suñé Parés, Mercè

Secretaria de Centres Vinculats
Morató Serra, Agnès

Àrea de Comunicació
Alsina Riera, Maria
Busquets Buezo, Maria
Castells Pujol, Mariona
Fàbregas Badia, Anna
Hausmann Farré, Santiago

Montero Cueto, Lluís Miquel
Pareja Garcia, Bàrbara
Parés Armengol, Sandra
Plana Rusiñol, Gemma
Sellés Roca, Anna
Tristancho Manso, Iolanda

Escola Politècnica Superior
Ballus Pujol, Anna
Busquets Monsó, Anna Maria
Lecina Veciana, Oriol
Morcillo Mercader, Georgina
Oliveras Sala, Concepció
Solé Casals, Núria
Urrea Gales, Víctor

Escola Universitària de Ciències de la Salut
Cussó Ventura, Guida
Tubau Bartes, Francisca
Ylla Boré, Elisabet

Facutat de Ciències Humanes, Traducció i 
Documentació

Bueno Moreno, Monica 

Facultat d’Educació
Codinachs Pujols, Sílvia
Guix Godayol, Rosa M.
Muñoz Tamargo, Ester
Muñoz Vilaseca, M. Dolors
Ruiz Zafra, Dolors

Facultat d’Empresa i Comunicació
Gonzàlez Moral, Alícia
Prat Trapé, Mercè
Vila Gaja, Cecília
Vinyet Benito, M. Dolors
Vivas Llopart, Montserrat

Infraestructures i Manteniment
Arumí Tortades, Concepció
Bardolet Rifà, Arnau
Casadevall Codina, Miquel

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I EMPRESES VINCULADES



Cristòful Tora, Jaume
Cullell Besora, Antoni
Fernàndez Villena, Josep
Lagonigro Bertran, Gerard
Laso Carriqui, Júlia
López Diaz, Alícia
López Zambrano, Andreu
Martín Orta, Urbana
Martínez Parra, Emili
Peral Padilla, Rosa
Sena Sicart, Joan P.
Tendero Blancas, Joaquima

OTRI
Saborit Subirana, Francesca

APEA
Arau Martínez, Eva
Puigví Vila, Sara

Rectorat 
Bayot Gol, Marta
Casals Suñer, Assumpta
Clotas Pau, Josep Maria
Comas Puigdesens, M.Carme
López Uceda, Maria del Pilar
Merseburger Canals, Maria Goretti
Munmany Muntal, Lídia
Padrós Tuneu, Núria
Roca Anfruns, Aina
Rocafiguera Espona, M. Mercè de
Simon Ferran, Montserrat
Tuneu Vila, Miquel

Relacions Internacionals
Nòria Càceres, Anna
Rodríguez Casadevall, Anna
Ruaix Serra, Roser 

Servei d’Esports
Dinarès Ferran, Joan
Pujol Farrés, Ramon

Servei d’Estudiants 
Riba Vergés, Maria Dolors

Servei d’Audiovisuals
Macià Farré, Francesc
Parra Gonzàlez, Ricard
Rierola Costa, Miquel
Roma Banús, Josep M.

Secretaria Acadèmica
Costa Erra, M. Lluïsa
Crespi Boixader, Laura
Gaja Gonzàlez, Esther
Montmany Pratsobrerroca, Anna
Mundó Collell, Montserrat
Parés Teixidor, M. Teresa
Pérez López, M. Isabel
Portell Pérez, Ester
Puig Costa, Immaculada
Quintana Delgado, M. Rosa
Vila Sala, Elisabet

Àrea de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació

Altarriba Boladeras, M. Assumpta
Bisquert Illa, Josep
Costa Casas, Núria
Escalera Barrionuevo, Xavier
Font Casacuberta, Josep
Gil Rovira, Noemí
Jurada Sayós, Josep Lluis
Juvanteny Sanchez, Josep
López Garzón, Antoni Ivan
Martí Teixidó, Aleix
Molas Verdaguer, Francesc X.
Oliveró Serrat, Marta
Sala Serra, Jordi
Sobolewska, Anna
Valldeoriola Casas, Salvador
Vidal Mas, Roser
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ESTUDIANTS COL·LAbORADORS

Agulló Poveda, Rubén
Alemany Compte, Lucía
Anglada Amigó, Laura
Arnau Soler, Yolanda
Bordera, Joan
Calls Insa, Cristian
Castellà Torné, Laura
Cebrián López, Raquel
Comas Pineda, David
Conejo Clajer, Àngela
De Horna García, Aníbal
Espert Moreno, Laura
Fernández Creus, Eulàlia
Fernández Falgueras, Anna
Flor Mateo, Sílvia
Font Bohórquez, Sílvia
Fontanet Casellas, David
Garrido García, Mònica
Gaudes Guzmán, Joan
Gil De Pareja, Sara
Granado Moreno, Anna
Gutiérrez Alsinella, Gerard
Hidalgo González, Marina

Ibáñez Bonillo, Albert
Jorba Brugués, Alba
Jordana Palomar, Eric
Llorach Joan, Adrià
López Álvarez, Lara A.
Macias, Aida
Maideu, Cristina
Martí Mola, Albert
Masarnau Kowerdowicz, 

Jaume
Mir Roca, Sarah
Molet Guitart, Jordi
Móller Montull, Sofia
Montsant, Roger
Nistal Climent, Anna
Nogués Millán, Lorena
Olmos Martínez, M. Glòria
Ortiz Blanch, Sara
Pérez Rodríguez, Raquel
Peyrón Huertas, Èric
Piqué Camprubí, Mercè
Piris Bisbe, M. Lluïsa
Pou, Pilar

Pruñonosa, Jordi
Pujol Lloancy, Elena
Pujol, Miquel
Ribas, Esther
Rivero Ribot, Mònica
Rodríguez Bergadà, Joana
Rubio Maldonado, M. Belén
Sala Soler, Jaume
Saltó Cuevas, Neus
Salvadó Viella, Anna
Serarols Valls, Olga
Serra Devesa, Anna
Serrallonga Ramisa, Laura
Sorribes Molina, Anna
Suárez Torres, Marina
Sureda Moreno, Laura
Teruel Oller, Montse
Torres Rovira, Cristina
Vila, Sergi
Vinyets Cid, Ricard
Vioque, Sílvia

Arumí Albó, Núria
Ayats Coromina, Montserrat
Carrión 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

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, Natàlia
Granero Martínez, Ton
Gutiérrez Arumí, Marcel·lí
Olmo Montiel, Manoli

Prat Salvans, Marta
Rebull Domingo, Joan
Tofharn, Michel



Personal	d’Administració	i	Serveis
i	Empreses	vinculades

homesDones

102

46

homes 46

Dones 102

Per	gènere
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Serveis de suport a la
docència i a la recerca

Infraestructures, telefonia,
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la comunitat universitària

19Secretaries dels centres
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ALUMNAT
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ESTADÍSTIqUES D’ESTUDIANTS PER GÈNERE
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ESTUDIANTS PER PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

Osona
24%

Comarques frontereres

23%

Resta de Catalunya
27%

Resta de l’Estat
11%

Barcelonès
13%

Estrangers 2%



Alumnat 47

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Alabern Punti, Susanna 
Arbat Barchin, Susanna 
Codina Aymerich, Lídia 
Colina Coca, Clara 
Domínguez Falero, Alicia Maria 
González Oliver-Frontera, Virginia 
López Peretó, Sònia 
Orriols López, Anna 
Romeu Capdevila, Anna 
Soler Prat, M. Queralt 
Vila Suñé, Albert 

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. 
Especialitat de Sistemes de Telecomunicació. 
1998

Mundó Comerma, Marc 
Muñoz Argemí, Manel 
Portet Lozano, Enric 
Ramajo Farré, Ruben 
Vallduriola Preñanosa, Miquel 

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió. 
1998

Atienza Martínez, Santiago 
Casas Roma, Joan 
Gálvez Herrera, Eduardo 
Garzon Rubio, Carlos 
Jimenez Hidalgo, Carles 
Marin Pages, Joan 
Realp Musach, Sergi 
Rius Reig, Alexandre 
Vasco Cabanillas, Guillem 

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes
Garzon Rubio, Carlos 
Jimenez Hidalgo, Carles 

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat 
d’Electrònica Industrial

Barniol Noguer, Joan 

Calahorro Agudo, Cosme 
Carrera Dachs, Josep 
Marti Serrano, Albert 
Massaguer Serra, Manuel 
Mundó Comerma, Marc 
Ramirez Nuñez, David 
Soler Franquesa, Guillem 

Enginyeria d’Organització Industrial
Abramo Carra, Facundo 
Alcalá Vilavella, Manel 
Almudevar Bercero, Pilar 
Alonso Martín, Pedro 
Anel Gracia, Juan 
Ballart Brugulat, Jordi 
Calatayud Blasco, Gabriel 
Carbonell Crosas, Montserrat 
Codina Cristia, Robert 
Codinachs Serra, Àngel 
Da Silva Cuervo, Josep 
de la Cruz Gómez, Francisco Javier 
Domingo Orona, Carlos 
Echavarri Lizana, Ignacio 
Espanyó Comelles, Tomàs 
Font Palomera, Marc 
Fontsere Guiteres, Joan 
Garriga Jiménez, Josep 
Marquez Balta, Oscar 
Meliz González, Cristina 
Molina Cortecero, Luís Carlos 
Palomar Clota, Xavier 
Pascual Aranda, Agustín 
Peiró Mateu, Albert 
Pomar Gascon, Jorge 
Prada Marqués, Manuel Antonio 
Puente Pérez, Emilio 
Rivera Peruyero, Juan Ricardo 
Romance Alastruey, M. Luisa 
Ruvireta Brufau, Joan 
Serrano Sánchez, Raul 
Valero López, Javier Pedro 

TITULATS DEL CURS 2007-2008



ETA esp.Indús.Agràries i Alimentàries. 1998
Cortinas Solanas, Lourdes 
Rodríguez Bergadà, Joana 
Solé Pons, Patricia 
Tubert Pons, Núria 

Llic. de Ciències Ambientals
Argemi Armengol, Immaculada 
Arimany Cunill, Ricard 
Arriaga Frias, Carlos 
Barnola Petit, Amalia 
Casals Vila, Maria Neus 
Ferreres Esteller, Begoña 
Genique Rozas, Daniel 
Gonzalez Amo, Manel 
Hernandez Serrano, Ana 
Jimenez Hernandez, Diego 
Manubens Mayans, Isaac 
Marmi Agusti, Maria 
Parrilla Hernández, M.Yolanda 
Pi Gonzàlez, Mª Arantzazu 
Puig Blancafort, Xavier 
Roldan Fau, Luis Mariano 
Ruiz Delgado, Maria Pilar 
Ruiz Sáez, Alberto 
Salvans Muns, Gil 

Llicenciatura de Biotecnologia
Arroyo Valera, Jesus Xavier 
Baro Serrano, Marta 
Benarroch Hernansaez, Adriana 
Castellano Palomino, Marta 
Conesa Martí, Cristina 
Crespi i Boixader, Maria Alba 
Fernandez Belmonte, Maria Dolors 
Fernández Rodríguez, Otneis 
Garcia Galvez, Montserrat 
García Yoldi, Alberto 
Guallar Reimundi, Rosa Asunción 
Hernández Ortega, Sara 
Latil de Ros, Derek 
Masia Fontana, Anna 

Matesanz Isabel, Jessica 
Mencias Delgado, Lara 
Moreno Cortes, Eva 
Orpi Montoliu, Marcel 
Planell Picola, Nuria 
Reina Torres, Ester 
Sanchez Blanco, Sandra 
Solà Munmany, Judit 
Tremols Ozalla, Beatriz 

Fisioteràpia
Alage Rodríguez, Emilia 
Almera Gil, Agnès 
Altarriba Bartés, Albert 
Alvarez de Eulate, Marta Labeaga 
Arceu Caamaño, Patricia 
Arxe Joaniquet, Sergi 
Atero Gonzalez, Lidia 
Aymat Rosiñol, Jordi 
Barrenengoa Cantero, Julen 
Benito Sanchez, Dani 
Bonet Pla, Marta 
Bordas Zambrano, Anna 
Bottero , Angello Paolo 
Bouso Cao, Alis 
Canadell Forcada, Guillem 
Capdevila Quirante, Cristina 
Castillo Rabago, Sofia del 
Castro Navarro, Miriam 
Celdran Ballesteros, Elisabet mireya 
Chambaretaud Riera, Mireia 
Cisa Tarres, Marc 
Clapes Roig, Maria Pilar 
Clavé Duocastella, Adrià 
Coll Cerda, Miquel 
Comaposada Tor, Elisabet 
Domínguez Regueira, Salvador 
Espert Escurriol, Neus 
Estrella Gatius, Marc 
Freixas Mas, Carles 
Gallego Ferreiro, Meritxell 
Gaona Navas, Ariana 
Garcia del Sol, Maria Clara 
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García Pérez, Cristina 
Garcia Ramos, Francisco 
Goldaraz Gomez, Eder 
Gonfaus Homs, Anna 
Góngora Alcalá, Berta 
Gonzalez Torreblanca, Francisco Javier 
Grañana Fonollosa, Mireia 
Güibas Arnau, Carla 
Guitart Rossell, Gemma 
Guridi Lopategui, Iholdi 
Langa Lopez, Daniel 
Llobera Barea, Rosa Joana 
Lloret Herrerias, Marta 
Lopez Garcia, M.Carme 
Martí Arfèlis, Enric 
Martin Arias, Cristina 
Martin Martin, Amaia 
Martin Moles, Anna 
Martinez Campos, Victor 
Martinez de Bujanda Mendive, Amets 
Martinez Mateu, Marta 
Mas Monserrat, Coloma 
Massana Bonjoch, Sandra 
Mata Morali, Tania 
Mombiela Bordes, Eduard 
Moreno de Vega Lera, Xavier 
Moreno Grauches, Carolina 
Muñoz Rivas, Yolanda 
Nuñez Sanchez, Lorena 
Orejas Lomero, Ramón Claudio 
Ortiz de Zarate Arberas, Jon 
Pera Rocosa, Domènec 
Perez Borrega, Sergi 
Pino Martinez, Maria del Carmen Del 
Plasencia Padilla, Luis 
Pol Martí, Josefina 
Pujolras Alastruey, Albert 
Recasens Massegur, Marc 
Ribe Casares, Cristina 
Rodriguez Gomez, Laura 
Rossell Rovira, Nadia 
Saez Damborena, Nahikari 
Sand , Maria Agustina 

Solà Mascaró, Eva 
Soldevila Serra, Francesc 
Soler Codolosa, Nuria 
Teixidor Calleja, Valentí 
Vicente Moya, Michelle 
Vilaregut Soler, Marc 
Villoria Diez, Manuel 
Zabala Villate, Itxaso 
Zarraga Iglesias, Ibai 

Infermeria. 2001
Alcaina Castro, Estefania 
Altisent Granados, David 
Arguisuelas Moral, Neus 
Avila Montesino, Anabel 
Barquero Santos, Ana M. 
Barreu Torres, Ismael 
Bertran Diaz, Elisabet 
Camps Mora, Bruna 
Cantillo Monjo, Manuela 
Cao Comas, Mònica 
Carrió Comas, Maria del Carmen 
Casadevall Castañé, Laia 
Castelló Garcia, Alicia 
Coll Fornells, Alba 
Coma Ayats, Sílvia 
Cos Blavi, Concepció 
Cruells Francisco, Laia 
Curós Soy, Laura 
Dolcet Esteve, Thaïs 
Fernández Capilla, Faustí Isaac 
Fernández Roda, Mª Pilar 
Fuxet Amengual, Marta 
Gallego de la Llave, Maria José 
Garcia Escobar, Immaculada 
Garcia Vizcaino, Ester 
González Merino, Jessica 
Gordo Serra, Núria 
Grané Bruch, Mariona 
Grau Dulcet, Gemma 
Gregori Mañá, Vivian 
Gurri Garcia, Anna 
Hernández Nieto, Maria Angeles 



Jaber Carballo, Samira 
Laso Delgado, Diana 
Mantas Jiménez, Susana 
Mir Maeso, Núria 
Molas Gaja, Marta 
Molina Perez, Eva 
Molina Robles, Laura 
Montes Vila, Sergio 
Oller Calm, Montserrat 
Ortiz Garcia, Gorka 
Piracés Buisac, Virginia 
Ribes Capdevila, Davinia 
Rubio Muñoz, Teresa 
Sánchez Domínguez, Yasmina 
Sánchez Xiol, Elisabet 
Sedó Melis, Montserrat 
Subias Cadenas, Delia 
Verdugo Moreno, Aurora de los Reyes 
Vilalta Norberto, Raquel 
Vioque Puebla, Sílvia 

Nutrició Humana i Dietètica
Arranz Magaz, Maria Vanesa 
Baiget Marco, Maria Teresa 
Bosch Arnau, Laura 
Castro Creus, Ingrid 
Cercós Vilademunt, Helga 
Conill Miralpeix, Daniel 
Costa López, Beatriz 
Fernandez Sangra, Raquel 
Ferreres Valls, Francesc Xavier 
Hurtado Vicente, Cristina 
Lopez Gomez, José Antonio 
Lopez Llado, Eva 
Lorca Lombana, Laura 
Martínez De La Fuente, David 
Masegosa Fernandez, Angel 
Moya Alvarez, Sara 
Oliver Torras, Mercè 
Paniagua Rivero, Erika 
Pastor Masana, Jessica 
Rebenaque Gonzalez, Ana 
Ribas Latre, Aleix 

Ribot Formenti, David 
Riu Torrens, Laia 
Roig Juarez, Nicolau 
Roldan Pujals, Monica 
Rubio Celorio, Marc 
Ruiz Avilés, Albert 
Sanchez Del Rio, Aitor 
Serra Hidalgo, Concepció 
Serrat Trias, Joaquima 
Soms Garcia, Esther 
Vilà Diez, Silvia 
Vilaró Farres, Marta 

Teràpia Ocupacional
Arjona Alcolea, Anna 
Belmonte Altés, Rosa Maria 
Canadell Soler, Rosalia 
Cantaré Ferrer, Marta 
Cañada Codina, Natalia 
Cardelús Matas, Carla 
Carrasco Azaustre, Tania 
Casademunt Gea, Sònia 
Casajús Calvento, Rafael Angel 
Clapes Pujol, Ivette 
Conill Serrabasa, Judit 
Cot Serra, Nais 
Ferrer Alcaide, Judit 
Flaqué Nozal, Griselda 
Giner Cirera, Marta 
Gomez Lopez, Silvia 
Gómiz Van De Moosdijk, Núria 
Maldonado Guerrero, Ana Belén 
Mir Roca, Sarah 
Morales Fernández, Iliana 
Muñoz Roman, Marta 
Oliver Puig, Gemma 
Pastells Masiá, Maria Estefania 
Pastor Pons, Emma 
Pina Rosean, Mireia 
Puigdomènech Morell, Anna 
Rodriguez Serrano, Cristina 
Serra Devesa, Ana 
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Turisme ESERP. 2001
Bertral Prats, Ramon 
Castro Alvarez, Roberto 
Delgado Mendoza, Anabel 
Escala Fernández, Rosa María 
García Jordan, Sergio 
Gil Yagüe, Alícia 
Hernando Bartra, Santiago 
Madrigal Marin, Laura 
Martí Ximenos, Joan 
Sánchez Echavarri, Maite 
Van De Merwe, Christopher 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Aloy Paulet, Manuel 
Armadas Sabate, Josep 
Arumi Rota, Jordi 
Baró Sorribas, Marti 
Barragán Carrascosa, Daniel 
Bastardas Giro, Eduard 
Benito Padro, Isaac-Alexandre 
Blanco Paez, Luis del 
Boyeras Payeras, Jaime 
Cabezas López, Esther 
Carrete Alvárez, Sheila 
Colomer Rodríguez, Albert 
Comas Albertí, Andreu 
Comella Manubens, David 
Corroto Moreno, Leticia 
Costa De La Fuente, Antoni 
Crosas Carrasco, Jordi 
Cucurella Guillamon, Isaac 
Cutrinas Camarasa, Patricia 
Donaire Castaños, Christian 
Fernandez Currius, Elisabet 
Galceran Vila, Gemma 
Galvez Gomez, Jordi 
Garcia Fuertes, Asuncion 
Gil Puga, Beatriz 
Gómez Rincon, Sònia 
González Manrique, Xavier 
Grañena Monclus, Oscar 
Grau Garzon, Jonatan 

Grifoll Draper, Marc 
Guevara Hidalgo, Ana 
Lahoz Martin, Fernando 
Lloret Puig, Isaac 
Llort Igal, Aritz 
López Grau, Arantzazu 
Marcuello Serra, Miriam 
Martinez Guerrero, Montserrat 
Martínez Muñoz, Javier 
Martinez Novell, Carles 
Mas Fortuny, Núria 
Mayneris Perxachs, Oriol 
Mayo Vilà, Judit 
Molist Pastoret, Jordi 
Nicolau Galmes, Maria Antonia 
Ordeig Malagon, Josep Maria 
Ouaarab , Soufiane 
Palomo Aumatell, Eric 
Paredes Miguel, Juan Carlos 
Petit Pedrol, Mireia 
Pla Palau, Sergi 
Prat Cirera, Marc 
Ramon Marí, Toni 
Raya Arrebola, Marc 
Rodriguez Sanchez, Jessica 
Romero Soler, Alexandre 
Rosell Campmajo, Xavier 
Rossich Darder, Maria del Mar 
Rubio Martinez, Ivan 
Ruiz Camarasa, Thais 
Saez Riera, Lorena 
Sánchez González, Héctor 
Soler Collell, Albert 
Torres Clapés, Irene 
Urpina Rius, Clara 
Yuste Colom, Marta 

Educació Social. 2005
Blancafort Parés, Elisenda 
Calzadilla Pérez, Maria Luisa 
Capell Queralt, Anna 
Díaz Pey, Natalia 
Esteve Royes, Ana Isabel 



Ferrer Serrasolsas, Maria Mercè 
Font Martinez, David 
Gascons Berga, Gemma 
Granado Moreno, Ana Maria 
Martinell Urgell, Francesc 
Moral Cepeda, Virginia 
Moreno Nieto, Almudena 
Morera Viladecàs, Francesca 
Muntadas Sabata, Marta 
Planas Balart, Anna 
Riera Arché, Marta 
Rivera Toro, M.Consuelo 
Rubio Amargant, Lluis 
Rubio Ramirez, Maria José 
Ruda Valencia, Maria Jesús 
Salvado Viella, Anna 
Sanchez Manubens, Miriam 
Sandez Ceamanos, Marcos 
Serra Gil, Irene 
Serrat Viñolas, Ester 
Travé Viñolas, Mariona 
Triquell Dura, Mireia 
Vila Vilardell, Anna

Mestre. Especialitat Ed. Primària. 2000
 Bas Garcia, Anna 
Bascompta Aubets, Carla 
Benito Fernandez, Cristina 
Caballé Ganduxer, Liliana 
Callau Gomariz, Cristina 
Fenosa Hernandez, Xavier 
Jimenez Perales, Veronica 
Labrador Sierra, Sonia 
Montserrat Ferrer, Roser 
Nieto Esteban, Raquel 
Orri Macià, Anna Mª 
Pagès Tonico, Sílvia 
Pérez Nuñez, Laura 
Puig Castells, Marc 
Pulido Rodriguez, Cristina 
Riera Wilson, Monica 
Rodriguez Calvo, Yaiza 
Roig Bosch, Esther 

Solé Segarra, Mercè 

Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera. 
2000

Aguilar Canadell, Miquel 
Anglès Cubero, Cristina 
Cambray Roca, Noemi 
Cervera Brull, Sara 
Costa Maroto, Sílvia 
Delgado Volante, Petra 
Fernandez Ureña, Patricia 
Grau Lopez, Anna 
Jené Petschen, Raimon 
Jimenez Cabezas, Albert 
Maso Aymerich, Laura 
Molano Samper, Marta 
Morales Morillas, Cristina 
Ramirez Nieto, Begoña 
Romero Casals, Eva 
Rota Ventura, Palmira 
Travé Viñolas, Mercè 
Trull Bataller, Mariona 

Mestre. Especialitat d’Educació Especial. 2000
Algar Sola, Marina 
Anfruns Bagaria, Irene 
Basart Sànchez, Jordi 
Capdevila Coromina, Mònica 
Cebrian Lopez, Raquel 
Cugueró Camps, Núria 
Forcat Soto, Georgina 
García Moreno, Encarna 
Gelada Company, Marta 
Gutierrez Alsinella, Gerard 
Gutierrez Liñeira, Laura 
López Rodríguez, Estefania 
Montiel Lorenzo, Carme 
Oliveras Cortada, Laura 
Olmedo Davins, Cristina 
Pineda Casas, Syra 
Prat Ciuró, Laia 
Puente Viñas, Maria Teresa 
Pujol Benítez, Lídia 

Alumnat52



Alumnat 53

Reyes Lazaro, Nuria 
Ribas Baltrons, Nuria 
Rovira Marjanet, Anna 
Sariñena Domenech, Laia 
Suarez Torres, Marina 
Torné Sangrà, Alba 
Triola Casas, Núria 
Vilardell Verdaguer, Ester 

Mestre. Especialitat d’Educació Física. 2000
Aparicio Esquinas, Cristina 
Brunet Espuela, Jordi 
Cabra Tomàs, Roser 
Canales Ramos, Estela 
Cano Fernández, Luis Pedro 
Casals Solés, Gemma 
Cerezuela Lorenzo, Rafael 
Cervera Morales, Jordi 
Escandell Mari, Maria Ester 
Fijo Garcia, Noelia 
Forés Hernández, David 
Fradejas Guardeño, Marcos 
Fuentes Sanchez, Miguel 
Gomez Boan, Daniel 
Gomis Selma, Javier 
Gonzalez Guirado, Mario 
Gonzalez Oliva, Jordi 
Grabalosa Carol, Laia 
Horta Vilert, Jordi 
Jufre Pou, Cecilia 
Lizarán Rodríguez, Rafael 
Manga Magro, Alberto 
Mestres Acin, Anna 
Molina Nolasco, Cristina 
Murciano Pagès, Antonio 
Ortega Jordan, Amanda 
Paredes Navarro, Xavier 
Pernal Puig, Mireia 
Pons Ruiz de Galarreta, David 
Portillo Solozano, Anna 
Puig Mato, Silvia 
Pujol Gaja, Jordi 
Ramírez Ruiz, Gabriel 

Ramos Casals, Montserrat 
Ravetllat Pons, Lourdes 
Riera Corbera, Marta 
Rivero Tallant, Vanessa 
Romero Lopez, Pedro 
Sanchez Gilabert, Laura 
Señe Mir, Anna Maria 
Tàpia Vall, Bàrbara 
Tejedor Carrillo, Daniel 
Valverde Rivas, Victor 
Venegas Mariscal, Oscar 
Villena Urbaneja, Alejandro 

Mestre. Especialitat d’Educació Infantil. 2000
Albacar Llorach, Montserrat 
Albi Benabente, Magdalena 
Alsina Pérez, Cristina 
Alvarez Granados, Elisabet 
Álvarez López, Ana 
Arjonilla Rodríguez, Cristina 
Arrés Saez, Elisabeth 
Baro Ontiveros, Elisabet 
Blanca Andreu, Elisabet 
Borjas Canudas, Meritxell 
Camara Colmenar, Jesica 
Canillo Marin, Mireia 
Cánovas Macho, Sonia 
Carbonés Paredes, Núria 
Casals Fuentes, Montserrat 
Casanovas Moreno, Cristina 
Casas Casadesus, Anna 
Casellas Cadena, Irene 
Casteleiro Fito, Núria 
Castro Flores, Maria del Mar 
Catalan Martínez, Raquel 
Collado Trinidad, Laura 
Colls Arroyo, Rosa Maria 
Coromina Martínez, Gemma 
Cuartero Cascales, Esther 
Cutrina Freixa, Anna 
Delgado Colomo, Ester 
Escolà Florensa, Maria 
Escrig Mercader, Eva 



Escura Bello, Íngrid 
Esquius Calvés, Glòria 
Estape Fossas, Helena 
Esteras Fernandez, Núria 
Fabrega Ortega, Elisabet 
Farran Saperas, Gemma 
Fernàndez Serra, Mercè 
Fiestas Alvaro, Anna Maria 
Galin Figueras, Aina 
Garcia Delgado, Mireia 
Garcia Garcia, Anna Maria 
Garcia Martinez, Marta 
Gardella Martinez, Meritxell 
Garrido Garcia, Monica 
Gimeno Amatller, Guillem 
Gomila Ubero, Joel 
Gonçalves Roma, Renata Filipa 
González Català, Ana Patricia 
Gonzalez Corchero, Aransa 
Grau Vilardebó, Nuria 
Inocentes Aragay, Margarita 
Jordan Calatayud, Marta 
Linero Gamonales, Ana Maria 
Lopez Barnet, Nuria 
Lopez Coll, Alba 
Lopez Lopez, Alba 
López Molinillo, Ana 
Lopez Rodríguez, Natalia 
Luna Blanes, Mª Teresa 
Madorell Colillas, Xènia 
Mañosa Albuixech, Meritxell 
Márquez Calo, Núria 
Marti Mas, Marta 
Martí Sedó, Meritxell 
Martinez Comas, Sara 
Martínez Izquierdo, Maria del Pilar 
Martínez Pérez, Noemi 
Martinez Planas, Marta 
Martínez Soriano, Núria 
Miguel Gomara Courtemanche, Maria Amandine 
Molas Comas, Mireia 
Molina Ros, Maria del Pilar 
Molina Sanchez, Beatriz 

Moret Tañà, Gemma 
Muñoz Salellas, Sònia 
Muscolino , Lydia 
Naval Ibañez, Miriam 
Navarro Campanera, Geòrgia 
Nuñez Posadas, Nuria 
Olmo Casellas, Romina del 
Ortiz Guijarro, Carla 
Ortiz Ocaña, Natalia 
Palomo Roselló, Anna 
Parareda Gordillo, Jessica 
Parera Torres, Marta 
Pedro Moreno, Núria 
Pernal Puig, Mireia 
Planas Penalva, Roser 
Portell Parés, Berta 
Puig Mato, Silvia 
Ramos Galdeano, Eva 
Relats Puig, Cristina 
Ribera Rafart, Anna 
Rodriguez Duarte, Cintia 
Romero Arola, Anna 
Romeu Capdevila, Sumsi 
Rovira Camprubí, Núria 
Rovira Coscoy, Laura 
Sancha Sanchez, Cristina De 
Sanchez Castro, Erika 
Sanchez Payan, Sara 
Sanchez Ramos, Mireia 
Segura Romero, Anna 
Serrano Bravo, Consolación 
Serrano Paredes, Lorena 
Serrat Besalú, Eva 
Soler Valls, Eva 
Terradellas Garcia, Alba 
Timonet Company, Anna 
Torre Conde, Silvia la 
Torruella Casimira, Silvia 
Toset Gasso, Marta 
Trujols Martinez, Sofia 
Valls Janoher, Irene 
Vega Royo, Maria Cinta De La 
Verdaguer Ribas, Helena 
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Vial Taulera, Roser 
Vicente Moya, Mònica 
Vidal Sole, Gemma 
Vidal Vacas, Miriam 
Vila Fauria, Cristina 
Vila Fiter, Cristina 
Vila Perarnau, Mireia 
Vila Pons, Aida 
Vilarrasa Sanchis, Elisabet 
Villadangos Gonzàlez, Patricia 
Vives Morales, Míriam 
Yeste Rodriguez, Yolanda 
Zapater Calcagno, Elena 

Psicopedagogia. 2001
Barbero Arilla, Gema 
Blanch Farrés, Cristina 
Freixa Castelló, Maria 
Gallardo Moliner, Núria 
Gamell Suriñach, Anna 
Gordillo Alfredo, Monica 
Grimal Costas, Sara 
Obradors Perlacia, Anna 
Pascual Noguer, Ester 
Solà Pijoan, Anna 
Sola Tuneu, Laura 

Administració i Direcció d’Empreses. 2000
Arenas Fernandez, Anna Maria 
Barreda Sales, Laura 
Blasco Rossell, Sergi 
Casas Martínez, Juan Antonio 
Cercuns Candaliga, Josefina 
Cullell Compta, Nuria 
Fortuño Vidal, Jaime 
Gangonells Lleixà, Sara 
Garcia Suriñach, Victor 
Mesquida Febrer, Maria Antònia 
Perez Belver, Natalia 
Redondo Villalobos, M. Carme 
Serra Molas, Maria 
Vargas Plana, Flor 
Vila Riba, Marta 

Ciències Empresarials. 1998
Arxe Capdevila, Raul 
Graño Cullerés, Esther 
Montero Comas, Eloi 
Pedrosa Revilla, Marc 
Port Romeu, Sabina 
Truyols Sansó, Domingo 
Xandri Molas, Anna 

Ciències Empresarials. 1998 (nocturn)
Codina Musull, Juan 
Garcia López, Rosa 
Hormigon Pons, Cristian 
Prat Espelt, Josep M. 
Puigdomenech Rique, Ramon 
Solé Clapera, Marta

Comunicació Audiovisual
 Aguilar Soto, Hector 
Altisent Silva, Neus 
Bartolome Gonzalo, Nuria 
Bex Castell, Ferran 
Bordera Benaiges, Joan 
Carrizo Duran, Jordi 
Docampo Sellarès, Xavier 
Faz Florensa, Jordi 
Fernandez Mata, Alba 
Ferrer Ginard, Maria 
Gil Llaneras, Ernest 
Gispert Xicota, Anna Maria 
Herrero Roca, Rosó 
Juan Buil, Javier De 
Lloancy Pujol, Elena 
Lloret Teixidor, Jordi 
Martin Reina, Meritxell 
Martínez Romero, David 
Molina Mellado, Artur 
Pagès Blanch, Anna 
Pérez Aragó, Àlex 
Portela Pérez, Elena 
Puertas Fernandez, Elisabet 
Rius Laorden, Marc 
Romero Torres, Alicia 



Rosa Cegarra, Albert 
Sánchez Félez, Beatriz 
Solano Roca, Laura 
Torras Font, Bernat 
Valero Perez, Helio 

Comunicació i Gastronomia
Antúnez Ferrer, Clara 
Duffard Evangelista, Maria Imelda 
Espinosa Arboix, Rosa Maria 
Gennari Pires de Toledo , Renata 
González Cobo, Maria Àngels 
Guirado Cabezas, Manel 
Moreras Selga, Laia 
Pares Armengol, Alexandra 
Vilas Boas Charchar Cruz, Marcela 

Periodisme
Albiac Suñer, Lourdes 
Cortés Reaño, Antonio 
Fonoll Aymerich, Marc 
Pereira Agudo, Patrícia 
Pou Serra, Laura 
Puente Benito, Mireia 
Pujols Codina, David 
Sentís Duch, Meritxell 
Soler Serrat, Gerard 
Valldeneu Barrero, Maria

Publicitat i Relacions Públiques
 Baca Pérez, Miriam 
Barreda Sales, Laura 
Betbesé Viola, Carlota 
Bodoy Salvans, Jordi 
Bosch Farre, Meritxell 
Camprubi Soler, Feliu 
Casas Tolos, Thaïs 
Collado Romero, Maria 
Coral Parellada, M. Mar 
Dalmau Lasso, Joan 
Fabra Peña, Marta 
Forns Casadó, Pilar 
González Guerra, Francisco 

Guix Alfaro, Montserrat 
Gutierrez Diego, Miriam 
Gutierrez Modamio, Laia 
Heredia Serra, Lara 
López Vega, David 
Masferrer Muñoz, Ariadna 
Mesquida Febrer, Maria Antònia 
Montaner Ginferrer, Montserrat 
Palahí Gasull, Joan 
Panadero Jimenez, Judit 
Pares Pintat, Julia 
Perez Belver, Natalia 
Planas Piñeiro, Gala 
Puigderrajols Rodriguez, Vanesa 
Puigventos Mendoza, Ariadna 
Ramon Serrate, Oriol 
Roca Pinilla, Pere 
Rojas Quesada, Anna 
Ruiz Roca, Cristina 
Señé Molina, Xavier 
Sola Cuesta, Inés 
Terradellas Blanco, Lluis 
Valls Soler, Marina 

Turisme. 2001
Gómez Mas, Francesc Xavier 
Iglesias Moratalla, Ivette 
Navarro Lorenzo, Iván 
Saballs Xucla, Carla 
Vilaro Ruiz, Laia 

Biblioteconomia i Documentació. 2001
Espert Moreno, Laura 
Jara Mirones, María Carmen 
Salomo Bosch, Ester 

Traducció i Interpretació. 1999
Amella Gutiérrez, Luisa 
Arnau Soler, Yolanda 
Asparch Jimenez, Raquel 
Aubach Padrisa, Glòria 
Bausa Caldentey, Merce 
Bayon Martinez, Victoria 
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Bonell Iturbe, Marta 
Carmona Ribot, Montserrat 
Carrascal Rierola, Judit 
Casaled Durán, Yolanda 
Casanellas Illamola, Maria del Mar 
Collet Gey, Víctor 
Duarte Cantero, Cristina 
Galindo Ortiz, Isabel Ana 
Gámez González, Ruth Maria 
Garcia Ferrer, Marta 
Herrero Sigüenza, Angela 
Jimenez Gazulla, Isabel 
Marias Sorribes, Laia 
Morera de la Vall Antón, Ignacio 
Pérez Fernández, Ana María 
Pina Esarte, Maria Mercedes 
Piñol Rovira, Marc 

Riera Reig, Núria 
Ruano Nachiando, Hèctor 
Safont Caso, Laia 
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bEqUES

bEqUES I AjUTS A L’ESTUDI

INSTITUCIONS PÚbLIqUES

 Caixa Manlleu Caixa Pensions Caixa Manresa

Import (€) 18.000,00 16.000,00 11.400,00

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

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

Facultat d’Educació 446 287 655.985,92 426 309 103.779,85

E.U. Ciències de la Salut 264 144 432.166,40 248 158 53.769,10

Fac. d’Empresa i Comunicació 294 151 358.300,33 236 138 47.402,08

Escola Politècnica Superior 132 70 201.100,15 108 65 22.636,83

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 50 37 116.126,34 47 37 12.637,13

TOTAL	 1.1.186	 689	 1.766.301,93	 1.1.065	 707	 240.224,99

INSTITUCIONS PRIVADES

 País Basc

 Nombre de Beques 
 sol·licituds acceptades Import (€)

E.U. Ciències de la Salut 19 12 49.972,10

BAU 1 - -       

TOTAL	 20	 12	 49.972,10
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bEqUES PER MObILITAT D’ESTUDIANTS

beques
Universitatde Vic

beques
Entitats Financeres

beques MEC

Ajuts
UVic-Generalitat

1.766.301,93 e

64.200,00 e

766.065,98 e

240.224,99 e

beques
Comissió Europea96.080,71 e

TOTAL IMPORT bEqUES

Total import beques: 2.932.873,61 €

Concepte Import (€) 

Beques fons social  328.518,12

Beques col·laboració  341.478,63

Beques Formació Continuada / Tercer Cicle  96.069,23

TOTAL	 	 766.065,98

UNIVERSITAT DE VIC

Beques60

 Comissió Europea Caixa de Manlleu MEC

Programa Erasmus / Sòcrates 51.180,71 18.800,00 44.900,00



PREMIS I DISTINCIONS

PREMIS

·	Pel novembre Ricard Torrents, professor emèrit i primer rector de la UVic, va rebre 
el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica pel seu darrer llibre Art, poder i religió. La 
Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí.

· El 19 de juny es lliuraren els 10ens Premis de Recerca de Batxillerat als millors treballs 
de recerca d’estudiants de batxillerat. Hi participaren 62 centres i s’hi presentaren 134 treballs.

· 14 de juny: lliurament de la primer Beca Segimon Serrallonga d’Ampliació d’Estudis 
a l’Estranger, convocada per l’Ajuntament de Torelló amb la col·laboració de l’Aula Segimon 
Serrallonga de la UVic, a Josep Soler Carbonell per la seva proposta d’ampliació d’Estudis a 
Estònia sobre Llengües locals i llengües globals. Estònia i Catalunya. Comparació des d’una perspectiva 
ecolingüística de les dinàmiques de les llengües i les ideologies dels seus parlants.

· Pel juny va tenir lloc a l’Auditori de Caixa Manlleu un acte de reconeixement al mèrit 
esportiu amb el lliurament de diplomes estudiants destacats en els campionats universitaris del 
curs 2007-08.

· L’Associació de Dissenyadors Gràfics ADG-FAD va concedir a un Premi Laus en 
Disseny Editorial a Eumogràfic pel catàleg de l’exposició Índex, organitzada amb motiu de del 
desè aniversari de la UVic i comissariada per Anna Palomo.

· Homenatge de la Universitat d’Estiu de Vic a l’Associació Sant Tomàs per la tasca 
social i educativa que du a terme des de fa més de quaranta anys. L’encomi de l’Associació va 
anar a càrrec del Dr. Josep Casanovas.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Premis concedits 

8a edició del Premi EUCS a la Promoció de la Salut per als millors treballs o materials 
divulgatius inèdits relacionats amb la promoció i l’educació per a la salut de la població. Adreçat 
als estudiants de l’Escola i dotat amb 1.200 €.

El lliurament va tenir lloc el 13 de maig de 2008, en el marc dels actes de la Diada d’In-
fermeria. Es va adjudicar un primer premi de 600 euros al treball “L’Independent”, de Vanesa 
Pérez Garcia i Lydia Torres Borràs, i dos accèssits, de 300 euros cadascun, als treballs “Activitats 
per a la pantalla”, d’Elisabet Vilaplana Traveria, i “Llums”, de Núria Nebot Forcadell, Jessenia 
Pisco Bajaña i Anna Reixach Rubio. Formaven el jurat Teresa Sabater, Montserrat Tortadès, 
Ruth Contreras, Consuelo Rivera i Alícia Guidonet.
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Premis rebuts

Dra. Judit Molera ha satisfet els requisits de qualitat de la producció i activitat científico-tecno-
lògica que impliquen una Trajectòria Investigadora Destacada. Programa L3.

FACULTAT DE CIÈNCIES hUMANES,TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Concedits

XII Premi de Traducció Andreu Febrer 

La Facultat va convocar la dotzena edició del Premi de Traducció Andreu Febrer (dedi-
cat a la Bioètica). A aquest premi poden presentar-hi traduccions al català o al castellà, de l’anglès, 
francès o alemany, tots els alumnes matriculats a segon cicle o equivalent de qualsevol Facultat de 
Traducció i Interpretació.

Es fa càrrec de l’organització del premi la professora Marta Recuenco y el jurat ha estat 
integrat per Ester Busquets Alibes (UVic), David Sánchez Vaque (editor), Maria Dolors Udina 
Abelló (UAB), Maria del Carme Colominas Ventura (UPF) i Núria Camps Casals (UVic).

Els guanyadors dels premis van ser :

— M. Jesús Asins Ramón, per la traducció “Clonació humana i percepció del jo”, de 
Dan W. Brock. Universitat Jaume I de Castelló.

— Maria Mercedes Ponce de León Mallo, per la traducció “La materia prima para la fe-
licidad materna”, d’Eva Schindele i Imke Zimmermann. Universitat Autònoma de Barcelona.

— Juan Carmona Zabala per la traducció “Problemas éticos que afrontan los cuidado-
res en las residencias de ancianos”. Universidad de Màlaga. 
El lliurament dels premis va ser el dia 23 de maig de 2008 a l’Aula Magna del campus de la Torre 
dels Frares.
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RELACIONS INTERNACIONALS I 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ

L’ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS

1. Estructura de l’Àrea de Relacions Internacionals

L’Àrea de Relacions Internacionals va néixer el 7 de juny de 2007 i, durant aquest any de vida, tot 
l’equip ha treballat i treballa per a la internacionalització de la comunitat universitària: EEES, 
formació lingüística, programes i ajuts de mobilitat, convenis internacionals, cooperació, etc. 

L’Àrea de Relacions Internacionals coordina l’Oficina de Mobilitat, la qual gestiona 
programes de mobilitat dels estudiants, PDI i PAS de la UVic i internacionals, viatges del per-
sonal, ajuts, activitats d’acollida i de promoció de la mobilitat, entre altres. 

 Les relacions internacionals són un factor clau en el món universitari, científic i profes-
sional pel qual la UVic aposta fermament i s’obre les portes al món.

2. Resum de la mobilitat general de la UVic 2007-2008

Estudiants de la UVic que han fet estades en universitats estrangeres:

FEC FCHTD EPS EUCS FE BAU TOTAL

Erasmus Estudi 9 15 13 2 1 4 44

IBSEN 4      4

Sèneca     1  1

Convenis internacionals 4      4

ONU  15     15

Sommerkolleg 1 1     2

Erasmus Pràctiques 1      1

Pràctiques internacionals   1 12   13

Pràctiques Nicaragua    13   13

Pràctiques Guatemala     15  15

Pràctiques Marroc    2 11  13

Pràctiques Argentina    7   7

Pràctiques Pistoia     6  6

TOTAL 19 31 14 36 34 4 138



Estudiants internacionals que han fet estades a la UVic: 

FEC FCHTD EPS EUCS FE TOTAL

Erasmus Estudi 30 15 8 2 0 55

IBSEN 3     3

Sicue 2     2

Convenis Xina 2     2

Estudis de Màster 1     1

Cursos estiu 7     7

Convenis internacionals 3     3

TOTAL 48 15 8 2 0 73

Mobilitat de personal:

FCHTD FEC FE EPS EUCS RECERCA Altres TOTAL

PDI de la UVic a l’estranger 6 41 13 3 16 12 10 101

PDI estrangers a la UVic 2 5      7

PAS de la UVic a l’estranger  4   1  8 13

3. Programes de mobilitat

3.1.  Programes de mobilitat general:

Programa Lifelong Learning Programme / Erasmus (per Estudi i per Pràctiques)
Programa SICUE (Estat espanyol)
Programa DRAC (Xarxa Vives d’Universitats)
Estades de Recerca fora de Catalunya

3.2. Programes de mobilitat específics

Facultat d’Empresa i Comunicació
. Xarxa IBSEN: Europa i Amèrica del Nord
. Xarxa DEMI: Europa
. IP Lobbyng (Brussel·les)
. Beijing Union University

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
. Pràctiques d’interpretació a l’ONU (Viena)

Facultat d’Educació
. Cooperació: pràctiques a Guatemala
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. Cooperació: pràctiques al Marroc

. Pràctiques a Pistoia (Itàlia)

. Sommerkolleg 2008

Escola Universitària de Ciències de la Salut
. Cooperació: pràctiques a Nicaragua
. Cooperació: pràctiques a Argentina
. Cooperació: pràctiques a Marroc

Escola Politècnica Superior
. Cooperació: pràctiques internacionals. Projecte Biotecnologia.

3.3. Nombre total de convenis internacionals:
Total convenis internacionals: 114
Total convenis a Europa: 63
Total convenis fora Europa: 51

3.4. Nous convenis de cooperació internacional

Universidad de Buenos Aires (Argentina)-EUCS
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (Nicaragua)-EUCS
Association Al Youssoufia des Personnes Handicapés Chefchaouen (Marroc)-FE
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugal)-EUCS
Aarhus Universitet (Dinamarca)-EPS
Universidad CEU Cardenal- Herrera (Espanya)-EUCS 
Presbiterian Hospital “La Española” (Estats Units)-EUCS
TAMK University of Applied Sciences (Finlàndia)-FEC 
Association Ayouma pour l’Éducation et l’Animation - FE

4. Participació de l’Àrea de Relacions Internacionals en actes, activitats i accions internacionals

Setembre 07:

13-20.09.08: Welcome Week 
Durant aquesta setmana i les posteriors a l’arribada dels estudiants, l’Oficina de Mobilitat, 
juntament amb els Serveis Lingüístics, organitzen diverses activitats culturals i lúdiques per 
als estudiants internacionals que fan una estada anual o durant el primer semestre a la UVic, 
amb l’objectiu de facilitar-los la integració a la Universitat, la Ciutat i l’entorn. Activitats 
realitzades: Benvinguda Oficial i de l’OM, cursos de català i castellà, Programa Mentor, pa-
relles lingüístiques, visita a Vic, sortides a altres ciutats catalanes, celebració de festes i tra-
dicions catalanes, etc. 

Octubre 07:

18-21.10.07:	European Higher Education Fair Beijing 2007
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- Participació amb estand de la UVic a la Fira EHEF Beijing 2007 i en l’ASIA-Link Symposium: 
EU-China Cooperation in Higher Education a Beijing, Xina. 
- Visita a les universtitats BLCU (Beijing Language and Culture University) i BUU (Beijing 
Union University) amb l’objectiu de definir i ampliar les relacions acadèmiques de la UVic 
amb aquestes universitats. 

Novembre 07:

21-23.11.07: Setmana de la Internacionalització de Catalunya
Assistència a les jornades organitzades pel COPCA (Consorci de Promoció Comercial a Ca-
talunya – Generalitat de Catalunya) amb l’objectiu de facilitar recursos per a la internaciona-
lització de les empreses i institucions catalanes. Barcelona.

26.11.07: Oportunitats d’universitats catalanes a la Xina
Conferència a la UVic a càrrec del Dr. Minkang Zhou, professor d’Àsia sobre els sistema 
educatiu xinès i de les oportunitats educatives entre ambdós països (coorganitzada junt amb 
la FCHTD).

Desembre 07:

Organització, juntament amb l’Escola d’Idiomes, de cursos d’anglès gratuïts per al PDI i 
PAS de la UVic:
. Curs d’anglès de gestió comercial. Nivell elemental
. Business Communication in English. Nivell intermediate
. Communication in an Academic Setting (speaking). Nivell intermedi
. Communication in an Academic Setting (speaking). Nivell avançat
. Written Communication at Work (writting). Nivell avançat

Febrer 08:

27.02.08: El català i l’EES. Una llengua competitiva en un entorn multilingüe
Assistència a la jornada a l’Institut d’Estudis Catalans, en la qual es donen a conèixer recur-
sos lingüístics en català per a estudiants estrangers que estudien a Catalunya creats pels dife-
rents Serveis Lingüístics de les universitats catalanes. Barcelona.

04.02.08 – 08.02.08: Welcome Week 
Durant aquesta setmana i les posteriors a l’arribada dels estudiant, l’Oficina de Mobilitat, 
juntament amb Serveis Lingüístics, organitzen diverses activitats culturals i lúdiques per als 
estudiants internacionals que fan una estada durant el segon semestre a la UVic. 

Març 08:

11.03.08: IX Jornada Volta el Món amb la UVic.
Juntament amb els coordinadors de Relacions Internacionals dels cinc centres de la UVic, 
l’Àrea de Relacions Internacionals va organitzar la jornada Volta el Món, en marc de la qual 
van celebrar-se diverses activitats referents  a:
. Programes per a estudiar i treballar a l’estranger.
. Beques i ajuts per a la mobilitat
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. Programa Mentor d’acollida d’estudiants internacionals

. Programes per a la recerca i la mobilitat del PDI a l’estranger

12.03.08: Jornada de beques, ajuts per a Àsia
Seminari informatiu sobre les diferents modalitats d’ajuts per a estudiants i llicenciats ca-
talanes d’estudiar o realitzar pràctiques a països asiàtics, principalment, la Xina. Casa Àsia, 
Barcelona.

27-28.03.08: Jornades Formatives a les Institucions Europees
Visita al Parlament Europeu, a Brussel·les, organitzada pel Consell Català del Moviment Euro-
peu. L’objectiu d’aquestes jornades és aprofundir en el funcionament dels diferents òrgans 
del Parlament Europeu i propiciar la internacionalització i l’establiment de noves relacions 
entre institucions catalanes. Brussel·les, Bèlgica.

Abril  08:

02-04.04.08: Fira d’educació AULA. País convidat: la Xina
Assistència en la Fira d’educació Aula, en la qual Xina és el país convidat l’any 2008. S’esta-
bleixen nous contactes amb una vintena d’universitats xineses. Madrid.

12.04.08: Jornada de Portes Obertes 
L’Oficina de Relacions Internacionals resta oberta per oferir informació sobre les possibili-
tat de mobilitat als futurs estudiants de la UVic.

14-17.04.08: Erasmus Training Placement: Strategic Centre for International Relations NHTV 
Breda
Anna Rodríguez Casadevall realitza una estada de formació dins del Programa d’Aprenen-
tatge Permanent Erasmus a la NHTV de Breda, als Països Baixos.

17-18.04.08: IBSEN Conference
L’Àrea de Relacions Internacionals assisteix a la reunió semestral de la xarxa IBSEN, per 
invitació de Mercè Prat, responsable de Relacions Internacionals de la FEC. Rotterdam Bu-
siness School, Països Baixos.

Visites a la UVic d’universitats xineses per formalitzar conveni:
.	Beijing Language and Culture University:	24-25.04.08
.	Beijing Union University: 30.04.08

30.04.08: Inauguració de la VIII Setmana d’Europa als Municipis de Catalunya: 
Impevic, juntament amb el Consell Català de Moviment Europeu , inauguren a la UVic la VIII 
Setmana d’Europa als Municipis de Catalunya, de la qual Vic és seu.

Maig 08:

14-17.04.08: Erasmus Training Placement: Roehampton University
Anna Nòria realitza una estada de formació dins del Programa d’Aprenentatge Permanent 
Erasmus a la Roehampton University de Londres, al Regne Unit.

14.05.08: “Education possibilities in Asia. Rotterdam’s Business School experience”
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Xerrada a la UVic Prof. Clemens Van der Broek, de la RBS, sobre el sistema educatiu a Àsia 
(principalment la Xina i la Índia) i les estratègies que les universitats europees han de seguir 
per a cooperar acadèmicament amb institucions d’educació superior d’aquests països. Orga-
nitzada amb la FEC. 

26.05.08: Visita de la Unió Federalista Europa-Polònia
Visita d’un grup de 44 mestres i directores de centres d’educacuó infantil de Polònia de la 
Unió Federalista Europa-Polònia a la UVic i a la Facultat d’Educació (Educació Infantil) 
amb l’objectiu de conèixer el sistema educatiu infantil a Catalunya i el mètode docent de la 
Facultat d’Educació de la UVic.

Diagnosi de competitivitat internacional. Programa Alpha (COPCA)
En el marc del Pla per a la Internacionalització de l’Empresa Catalana 2005-2008, el Con-
sorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), amb l’objectiu de conèixer el grau de 
preparació de l’empresa per abordar el repte de la internacionalització, ha desenvolupat la 
diagnosi de competitivitat internacional: Programa Alpha. L’Àrea de Relacions Internacio-
nals de la UVic ha participat en aquest programa  de diagnosi internacional.

Juny 08:

19-21.06.08: Quality in internationalization
Workshop sobre tècniques i estratègies per a garantir la qualitat en les relacions Internacio-
nals, organitzat per la European Associaton for International Education (EAIE) a la Universitat 
de Girona. 

24-25.06.08: Reunió de l’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos)
Reunió de tancament de curs de l’OAPEE, per a evaluar el funcionament del Programa 
d’Aprenentatge Permanent Erasmus el curs 2007-2008 i avançar novetats en el finançament 
per al curs vinent. Palma de Mallorca.

Juliol 08: 

02-04.07.08: Move On Conference
Anna Nòria i Anna Rodríguez Casadevall assisteixen a la Move On Conference, seminari de 
formació del software Move On per a la gestió de la mobilitat i les relacions internacionals.  
Universidad Politécnica de Madrid.

Acreditació SICTED
L’Oficina de Mobilitat renova l’acreditació SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en 
Destino) en “Compromís de Qualitat Turística” pels serveis d’acollida que ofereix als estudi-
ants i professors internacionals.
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5. Finançament i subvencions

— Primera edició dels Ajuts a la Cooperació de Caixa Manlleu per al curs 2008-2009: 
5000€.

— Diagnosi per a la internacionalització: subvenció del 100% de la diagnosi per part del 
COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, Generalitat de Catalunya) mitjançant 
el “Programa ALPHA”.

— Cursos d’anglès gratuïts per a PAS i PDI de la UVic subvencionats per FORCEM 
(organitzats juntament amb l’Escola d’Idiomes i Recursos Humans).

— Subvencions ICEX per a fires internacionals 2008-2009.
— Els Coordinadors de Relacions Internacionals de centre han rebut, al llarg del curs 

acadèmic, diverses convocatòries de subvencions per a projectes europeus i internacionals: 
TEMPUS IV, ALFA, EU-CANADA, EU-ATLANTIS, ICI-ECP.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Acords de col·laboració i convenis pendents de signar 

— Es va signar un conveni marc del programa Erasmus amb la Universitat de Mòdena 
(Itàlia) per a estudiants de Fisioteràpia i Infermeria i s’han mantingut contactes per signar, l’any 
vinent, un conveni per als estudiants de Nutrició Humana i Dietètica.

— Es va signar un conveni marc del programa Erasmus amb la Universitat d’Alcoitão 
(Estoril, Portugal) per a estudiants de Teràpia Ocupacional. S’han mantingut contactes per sig-
nar un conveni marc del programa Erasmus per a estudiants de Fisioteràpia.

— Es va signar un conveni de pràctiques amb la Facultad de Medicina de Buenos Aires 
(Argentina) per a estudiants de Fisioteràpia, Infermeria i Nutrició Humana i Dietètica.

— Es va signar un conveni de cooperació amb l’Assotiation Al Youssoufia pour des 
persones hamdicapés, de Chefchaouen (Marroc), per als estudiants de Teràpia Ocupacional.

— Es va signar un conveni de pràctiques amb Española Hospital (Presbyterian 
Healthcare Services) de New Mexico (EEUU) per a estudiants de Fisioteràpia.

— Es van mantenir contactes amb l’Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 
(Portugal) per signar un conveni marc del programa Erasmus per a estudiants de Fisioteràpia.

Mobilitat d’estudiants 

— Les estudiants Neus Arguisuelas i Núria Mir, d’Infermeria, van realitzar una estada 
de tres mesos en el marc del programa Erasmus a l’Escola Superior d’Enfermagem de Coimbra 
(Portugal).

— Els estudiants Daniel Conill, Marc Rubio, Neus Caylà, Ingrid Castro i Jèssica Pastor, 
de Nutrició Humana i Dietètica, van fer una estada de pràctiques a la Universidad Católica de 
Cuyo (Argentina).
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— Les estudiants Naïs Cot i Ana Serra, de Teràpia Ocupacional, van fer una estada 
pràctica de sis setmanes a l’Hospital de Rehabilitació San Jorge de Burazo, en el marc del con-
veni signat amb la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) i la Universirat de Vic.

— Les estudiants Cristina Rodríguez i Sílvia Gómez van fer una estada pràctica de 
sis setmanes a L’Association Al Youssoufia pour des persones handicapés de Chefchaouen 
(Marroc).

— Les estudiants d’Infermeria Annabel Àvila, Sílvia Coma, Manoli Cantillo i Susana 
Mantas van fer una estada de pràctiques de quatre setmanes a Somoto (Nicaragua), en el marc 
de col·laboració establert entre la Universitat de Vic, MINSA i ASSOMVIC.

— Les estudiants d’Infermeria Laia Casadevall, Jèssica Gonzalez, Laia Cruells i Núria 
Gordo van fer 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.

Les estudiants Laura Bosch i Laura Lorca, de Nutrició Humana i Dietètica, van fer una 
estada de pràctiques a la Universidad Nacional Autónoma de Managua (Nicaragua).

— L’estudiant de Fisioteràpia Ariana Gaona va fer una estada de pràctiques a Somoto 
(Nicaragua) en el marc de col·laboració establerta entre la Universitat de Vic i ASSOMVIC.

— Els estudiants de Fisioteràpia Itxaso Zabala i Julen Barrenengoa van fer una estada 
de pràctiques a la Universidad Nacional Autónoma de Managua (Nicaragua).

— L’estudiant Elisabet Bertran, d’Infermeria, va fer una estada de pràctiques de 5 set-
manes a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a Andorra la Vella (Andorra).

— Els estudiants José Luis Moure, Nadia Rosell i Cristina Pericas, de Fisioteràpia, van 
fer una estada de pràctiques al Centre de Fisioteràpia Medisport d’Andorra.

— Les estudiants Charlotte Rey i Michelle Vicente, de Fisioteràpia, van fer una estada 
de pràctiques al Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (França).

— Els estudiants Ramón Claudio Orejas, Clara Garcia, Anna Martín, Nadia Rosell, 
Gemma Martínez i Maria Pilar Maza van fer una estada de pràctiques al Centre Les Escaldes, 
a França.

Mobilitat de professors

— Guida Cussó (PAS) i les professors Pilar Turón i Montserrat Moncunill van fer una 
estada a Mòdena (Itàlia) per visitar-ne la universitat i els hospitals i signar el conveni marc del 
programa Erasmus.

— El professor Salvador Simó va assistir com a docent (6 hores) i com a tutor d’estudi-
ants al curs organitzat per la ENOTE: Intensive Programme Social Inclusión Through Employement 
a Bulgària.

— La professora Laura Mascarella Terradellas va fer la ponència Expériences concrètes de 
formation de professionels de la santé, l’anthropologie dans le contexte migratoire ou la pluralité de cultures, 
en representació de la UVic, a Marsella, l’octubre de 2007.

— La professora Núria Obradors va participar a la reunió de treball de la xarxa europea 
DIET d’EFAD  a Plymouth, els dies 8 i 9 de setembre de 2007.
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La professora Eva Rovira va realitzar una visita a la Università di Scienze Gastronomiche 
de Colorno (Itàlia) per organitzar un intercanvi d’alumnes, visites i classes magistrals.

— La professora Eva Rovira va realitzar una visita a la Università di Scienze 
Gastronomiche de Colorno (Itàlia) per compartir unes sessions i visites d’intercanvi del Màster 
en Comunicació i Gastronomia, els dies 9, 10, 11 i 12 d’abril de 2008.

— Salvador Simó Algado va assistir a la reunió de l’ENOTHE celebrada enguany a 
Cork (Irlanda), per representar la nostra escola a la Xarxa Europea de Teràpia Ocupacional en 
Educació Superior i per pronunciar la conferència Occupational rights at the community-How is 
interwoven education and research.

— Salvador Simó Algado va assistir com a docent (6 hores) i com a tutor d’estudiants 
al curs organitzat per la ENOTHE i cofinançat per la Unió Europea Intensive programme social 
inclusion through employment a Bulgària. Al curs participaven estudiants de Bulgària, Anglaterra, 
Holanda, Letònia, Lituania, Estònia, Turquia.

— Salvador Simó Algado va realitzar el curs dirigit per Hanneke Van Bruggen, direc-
tora executiva de l’ENOTHE, Course for occupational therapist and teachers in strategic thinking, 
writing, entrepreneurship and project-leadership in a European Context. El curs s’ha fet on-line, amb 
tres estades d’estudis a la Hogeschool Van Amsterdam.

— La professora Montserrat Vall Mayans va realitzar parlaments, reunions i la signa-
tura d’un conveni a les seus de la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) de 
Somoto, León i Managua (8-14/3/08), així com amb ASSOMVIC de Vic i Somoto. Reunions amb 
els professionals sanitaris dels centres de pràctiques (Hospital Aldo Chavarria de MGA, Centre 
de Salut de Ticuantepe i de Somoto) i universitats (UNAN-MGA i UNAN-León-Somoto), així 
com amb les autoritats corresponents (alcalde de Somoto, directors/es del MINSA-Madriz, de 
l’Hospital i Centre Salut de Somoto, del Centre de Salut de Ticuantepe, presidenta d’ASSOM-
VIC, entre altres).

— Les professores Montserrat Vall i Montserrat Rizo van anar a Somoto i Managua 
(Nicaragua). Es va signar un conveni amb UNAN-León. S’han fet reunions amb els professionals 
sanitaris dels centres de pràctiques i universitats.  

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Nombre de convenis en vigor: 40 (15 països)
Programa de mobilitat per estudis Erasmus
Programa de mobilitat per pràctiques Erasmus
Programa de mobilitat PDI/PAS Erasmus
Nombre de xarxes: 3 (DEMI, IBSEN, EU/Canadà) 
Projecte “IP Lobbying” - Coord. Acadèmic Prof. D. Nicholls – 2a edició 
Projecte Xina - Coord. Acadèmica Prof. I. Garcia (des de novembre 2007)
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Mobilitat d’estudiants:

Outgoing: 
12 (3 Empresa, 9 Comunicació) + 1 en pràctiques
Nombre d’estudiants a Brussel·les. Projecte “IP Lobbying”: 3
Total: 16

Incoming: 
27 estudiants estrangers de 1r. semestre 
10 estudiants estrangers de 2n. semestre
 Total d’estudiants estrangers a la FEC el curs 07/08: 42	 (37 + 3 màster en Com. i 
Gastronomia + 2 màster títol propi en“International Business”)

Mobilitat de professorat:

Sol·licituds mobilitat out: 5
Previsió mobilitat in: 6

Mobilitat PAS: 2

Altres

— Beques per a la mobilitat Caixa Manlleu 07/08: 2 estudiants 
— Reunions, visites de prospecció a l’estranger: França, Irlanda, Finlàndia, Holanda, 

Alemanya i Polònia.
— Estudiants internacionals de la FEC participen com a col·laboradors lingüístics a les 

aules de llengua estrangera (anglès i francès) de l’IES Sant Quirze de Besora 
— Curs d’estiu “Media and Nationalism” coordinat per la prof. Cristina Perales (UVic, 

UPV, UAB, URV, IIS Belfast, University of Stirling d’Escòcia) 
— Docència a Àsia – Prof. Irene García (cooperació Rotterdam – Vic)
— Activitats FEC-IMPEVIC: Exposició “Municipis que fan Europa”. Conferència del 

Prof. D. Nicholls, març 2008. 
— Curs sobre la Unió Europea, maig 2008.
— Nou conveni bilateral amb Mount Saint Vincent University, Halifax, Canadà
— Nova edició totalment renovada del  vídeo de presentació de la FEC en anglès “Vic’s 

calling you”.

L’Àrea de Relacions Internacionals de la FEC van rebre el 19 de setembre la renovació 
del distintiu de Compromís amb la Qualitat Turística, SICTED, que atorguen la Diputació de 
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acords de col·laboració i convenis signats

S’ha signat un nou conveni Erasmus amb el Tessedik Sámuel College (Békéscsaba, 
Hongria).

Mobilitat d’estudiants de la UVic a l’exterior

Alumnes de l’EPS que han realitzat estades Erasmus en diverses universitats estrangeres:

—  Carlos Garzón (ETIG/ETIS), Carles Jiménez (ETIG/ETIS) i Guillem Vasco 
(ETIG), a la Universitat Nicolau Copèrnic de Torun (Polònia) durant el segon quadrimestre 
del curs 2007-2008.

—  Eloi Alsina (ETT/ETEI i Francisco López (ETEI), a la Georg-Simon-Ohm-
Facchochschule-Nürnberg (Alemanya) durant el segon quadrimestre del curs 2007-2008.

—  Joan Ruvireta (Organització Industrial), a la Universitat de Bedfordshire (Anglaterra) 
durant tot el curs 2007-2008.

—  Robert Codina (Organització Industrial), a la Universitat de Bedfordshire 
(Anglaterra) durant el segon quadrimestre del curs 2007-2008.

—  Jordi Soriano (Biotecnologia), a la Universitat de Cardiff (País de Gal·les) durant el 
segon quadrimestre del curs 2007-2008.

—  Laura Montoy (Biotecnologia), a la Facchoschule-Hannover (Alemanya) durant el 
segon quadrimestre del curs 2007-2008.

—  Ramiro Aramburu (ETIG) i Sergi Realp (ETIG/ETIS), a la Universitat TAMK 
(Tampere, Finlàndia) durant el segon quadrimestre del curs 2007-2008.

— Ruben Ramajo (ETT), al Grenoble-INP (França) durant el primer quadrimestre del 
curs 2007-2008.

—  Daniel Martínez (ETT/ETIE), a la Universitat HAMK (Finlàndia) durant el segons 
quadrimestre del curs 2006-2007. 

Pràctiques d’estudiants de la UVic

— Els alumnes de la Llicenciatura de Biotecnologia Miquel Arrieta i Javier Prado han 
participat en el projecte “Estratègies de regions reguladores del genoma” a la Universitat de Bari 
(Itàlia) durant dos mesos. Javier Prado ha realitzat aquesta mobilitat dintre del marc d’Erasmus 
Pràctiques.

—  Els alumnes de la Llicenciatura de Biotecnologia Sandra Sànchez i Anibal de Horna 
han participat en el projecte “Estudi de la relació de la diabetis tipus 2 i inflamacions a causa de 
l’obesitat” a la VirginiaTech (EUA) durant dos mesos.
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—  L’estudiant de la Llicenciatura de Biotecnologia Ariadna Arbat ha participat en el 
projecte “Roles of neutrophins in the brain development” sota la direcció de Xin-Fu Zhou a la 
Universitat d’Adelaide (Austràlia) durant un mes. 

—  L’estudiant de la Llicenciatura de Biotecnologia Meritxell Banyo ha participat en 
el projecte “Vacunes”, sota la direcció del Dr. Petrovsky a la Universitat d’Adelaide (Austràlia), 
durant un mes. 

—  Les alumnes de la Llicenciatura de Biotecnologia Alexandra Abueso i Laia Cruz han 
participat en el projecte “Biologia marina” a la Marine Biological Association (Plymouth, Gran 
Bretanya) durant dos mesos. 

—  L’estudiant de la Llicenciatura de Biotecnologia Guillermo de Barnola ha participat 
en el projecte “Vectors per a l’estudi del càncer” a la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Monterrey, Mèxic) durant un mes.

Mobilitat d’estudiants a la UVic

— Les alumnes Joanna Jaranowska, Agnieszka Felicja Holka, de la Universitat Nicolau 
Copèrnic de Torun (Polònia), han fet estades Erasmus a l’EPS en el primer quadrimestre del 
curs acadèmic 2007-2008. Carrera: ETIG. 

—  Les alumnes Kinga Kleps, Anna Maria Sieradzka, de la Universitat Nicolau Copèrnic 
de Torun (Polònia), han realitzat estades Erasmus a l’EPS durant tot el curs acadèmic 2006-
2007. Carrera: ETIG. 

—  L’alumne Markus Weigand, de la Georg-Simon-Ohm-Facchochschule-Nürnberg 
(Alemanya), ha fet l’estada Erasmus a l’EPS durant el primer quadrimestre del curs 2007-2008. 
Carrera: ETEI. 

—  L’alumna Renáta Cseh, de la Szent István University (Hongria), ha fet una estada 
Erasmus a l’EPS durant el segon quadrimestre del curs 2007-2008. Carrera: LCA. 

—  Les alumnes Tamata Tóth i Vanda Farkas, del Tessedik Sámuel College (Békéscsaba, 
Hongria), ha fet una estada Erasmus a l’EPS durant el segon quadrimestre del curs 2007-2008. 
Carrera: LCA.

Mobilitat de professors de la UVic 

— El Dr. Jordi Solé ha visitat el Grenoble-INP (França), de l’11 al 16 de febrer de 2008 
dintre del marc del conveni Erasmus.

—  El Dr. Vladimir Zaiats ha visitat el Grenoble-INP, del 13 al 16 de febrer de 2008, 
dintre del marc del conveni Erasmus (visites d’inspecció).

—  El Dr. Vladimir Zaiats ha realitzat una estada a la Universitat Nicolau Copèrnic de 
Torun (Polònia) del 17 al 23 de març de 2008 en el marc del conveni Erasmus.

—  Dolors Anton ha realitzat una estada a la Universitat Nicolau Copèrnic de Torun 
(Polònia) del 27 al 31 de maig de 2008 dintre del marc del conveni Erasmus.

—  Josep Ayats ha realitzat una estada de recerca a les Universitats d’Aarhus, 
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Copenhaguen (Dinamarca), Oslo i Bergen (Noruega) des d’abril a juliol de 2008 relacionada 
amb el tema de la tesi doctoral.

—  El Dr. Jordi Solé ha realitzat una estada de recerca al laboratori Gipsa-Lab del 
Grenoble-INP des d’abril a juliol de 2008 al Riken (Tòquio, Japó) col·laborant en el projecte de 
recerca del Dr. Andrzej Cicholski. 

—  Manel Vilar ha visitat la universitat TAMK (Tampere, Finlàndia), del 23 al 27 de 
setembre, dins el marc del conveni Erasmus.

—  La Dra. Judit Molera ha realitzat una estada de recerca a les instal·lacions del 
Synchrotron Radiation Souce, Daresbury Laboratory, UK. Octubre 2007. 

—  La Dra. Judit Molera ha realitzat dues estades de recerca a les instal·lacions de 
l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble, França. Desembre 2007 i juny 
2008. 

Mobilitat de professors a la UVic

— Timo Karppinen, professor de la universitat HAMK (Finlàndia), ha visitat l’EPS del 
25 de febrer a l’1 de març de 2008. Ha realitzat una presentació de la HAMK i ha impartit classes 
sobre “Location based mobile services”.

—  El Dr Hab. Oleksandr Zaihraiev, catedràtic de la Universitat Nicolau Copernic 
de Torun (Polònia) i coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat d’Informàtica i 
Matemàtica d’aquesta universitat, ha visitat l’EPS del 27 d’agost al 6 de setembre de 2008. Durat 
la seva visita, ha participat en sessions de discussió de resultats de recerca amb el Dr. Vladimir 
Zaiats, del Grup de Recerca de Processament de Senyal de l’EPS i ha impartit una ponència en 
el congrés “The Barcelona Conference on Asymptotic Statistics” coordinat pel Dr. Vladimir 
Zaiats al Centre de Recerca Matemàtica.

—  La Dra. Kristel Van Steen, de la Universitat de Ghent (Bèlgica), ha realitzat una 
estada de recerca de dos mesos a l’EPS (abril-maig) col·laborant amb el Grup de Recerca en 
Bioinformàtica i Estadística Mèdica dirigit per la Dra. Malu Calle en el projecte “Strategies for 
Identifying Genetic Variation Associated with Complex Phenotypes”. L’estada ha estat sub-
vencionata per AGAUR amb una beca PIV.

FACULTAT DE CIÈNCIES hUMANES, TRADUCIIÓ I COMUNICACIÓ

Mobilitat d’estudiants Sòcrates/Erasmus 

— Un total de 15 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).
Itàlia: Universitat de Bolonya (1 estudiant tot el curs).
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 Regne Unit:  Universitat de Cardiff (6 estudiants tot el curs) 
Universitat de Bristol (1 estudiant tot el curs i 2 un quadrimestre).

França: ISIT (París) (1 estudiant tot el curs)
Txèquia: Universitat de Brno (1 estudiant tot el curs)

— 20 estudiants estrangers han estudiat a la Facultat en el marc del mateix programa:
 Alemanya: Universitat de Germersheim (2 estudiants un quadrimestre) i Universitat 
de Jena (2 estudiant un quadrimestre).
Itàlia: Universitat d’Urbino (2 estudiants un quadrimestre).
Polònia: Universitat de Lodz (2 estudiants un quadrimestre i un tot el curs).
Universitat de Varsòvia: 4 estudiants tot el curs i un estudiant un quadrimestre)
Regne Unit: Universitat de Cardiff (2 estudiants un quadrimestre).
Estats Units: Universitat de Florida (un 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, Ricard Giramé, Judit Sánchez i Berta Vilageliu (Universitat d’Urbino)

— Han visitat la FCHTD dins del mateix programa: el senyor Andrew Dowling en re-
presentació de la Dra. Montserrat Lunati (Universitat de Cardiff) i el coordinador del programa 
d’Erasmus de la Universitat de Varsòvia.

Nous convenis

Durant aquest curs, la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la 
Universitat de Vic ha signat dos nous convenis Sòcrates/Erasmus amb les següents institucions, 
a més d’una ampliació de conveni:

l’ESTRI (Ecole Sup. de Traduction et Relations Internationales de Lyon a França). 
Es tracta d’una institució privada (Institut Catholique), que va començar impartint  traducció-
interpretació per afegir una nova via: relacions internacionals. Conveni amb la Universitat de 
Bucarest i ampliació del conveni Sòcrates/Erasmus amb la Universitat de Varsòvia, Warsaw 
School of Social Pychology.
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PROGRAMES DE PRÀCTIqUES

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Convenis de Cooperació Educativa:

S’han signat 87 convenis de cooperació educativa, amb un total de 29.258 hores. Els 
convenis i les pròrrogues corresponents s’han signat amb 53 empreses i hi han participat 75 es-
tudiants. Això significa una ràtio de 1,64 convenis per empresa i de 1,12 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:

Ajuntament de Vic
Aromics, S.L.
Barcelona Supercomputing Center
Biocat
Biocontrol Technologies, S.L.
Biokit
Calor Renovable, S.L.
Cata Electrodomesticos, S.L.
Cespa, S.A.
Chocovic, S.A.
Consorci Hospitalari de Vic
CRAG Consorci CSIC-IRTA-UAB
Cunovesa Projectes d’Enginyeria, S.L.
D.M. Electrònica
Data Xip, S.L
Delphi Diesel Systems S.L.
Divasa-Farmavic, S.A.
DRO Biosystems, S.L.
Egavic Serveis d’Enginyeria, S.L.
Elausa, Electrònica i Automatismes, S.L.
Facultat de Medicina-UAB
Facultat Medicina Universitat de Barcelona

Farma Mediterrania, S.L.
Fresenius Medical Care España, S.A.
Fundació Alícia
Fundació Institut Recerca Hospital Vall 
d’Hebron
Fundació Privada Estudis Medi Ambient 
Fundació UPC
Fundación Biofísica Bizkaia
Girbau, S.A.
Grifols, S.A.
Grupo General Cable Sistemas, S.A.
Guascor Servicios, S.A.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Hospital Donostia Serv. Microbiología
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Instituto de la Calidad, S.A.U.
Irsicaixa
IRTA
JCM Technologies, S.A.
Laboratorios Hipra, S.A.
Laboratoris Bautec, S.L.
Leche Pascual España, S.L.U.



Montes y Medio Ambiente Consultores, S.L.
Pau Parés Enginyeria
Roche Diagnostics
Sorea, S.A.
Sud Energies Renovables, S.L.

SYD Aguas UTEXXII Puigcerdà
TRAGSA
Universidad Castilla-La Mancha. Laboratorio 
Biotecnología
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Col·laboracions amb Centres de Secundària:

Dra. Carme Casas, Sr. Antoni Ferran, Dr. Víctor López, Dra. Judit Molera i Dra. Marta 
Otero. Elaboració d’un Taller de Mediambient en el marc de les Estratègies d’Acció de l’EPS 
per la difusió de les titulacions de l’EPS a futurs estudiants. Sol·licitud de finançament extern 
del Taller a través del Projecte Rius en col·laboració amb el Consorci del Lluçanès.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Pràctiques de l’Àrea d’Empresa

Aquest curs s’han gestionat un total de nou pràctiques d’estudiants d’Empresarials i 
ADE, dues de les quals són d’estudiants Erasmus que cursen assignatures d’aquestes carreres a 
la nostra facultat. Algunes d’aquestes ofertes s’han rebut directament de l’empresa i d’altres han 
estat gestionades de manera personalitzada.

De pràctiques de Turisme se n’han fet cinc.
Durant aquest curs tres estudiants han sol·licitat reconeixement acadèmic per Activitat 

Professional. Dos d’ells l’han aconseguit.

Pràctiques de l’Àrea de Comunicació

Aquest curs s’han gestionat 120 pràctiques, la gran majoria de forma personalitzada.

Avaluació de les pràctiques

En la convocatòria de febrer es van avaluar un total de 29 alumnes, dels quals 17 varen 
aconseguir els crèdits acadèmics.

Pel que fa a la convocatòria de juny es van presentar un total de 66 estudiants, i van 
aconseguir els crèdits acadèmics 54 alumnes.

Professors tutors

Judit Badia, Eva Caro, Montse Casas, Irene Colom, Jordi de San Eugenio, Joana Díaz, 
Josep Enrique, Zahaira González, Rosa Pons, Sergi Solà, Carolina Campalans, Raul Martínez, 
Cristina Perales, Mon Rodríguez i Lorena López.
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PRÀCTIqUES EN CENTRES

CENTRES PRÀCTIqUES. FACULTAT D’EDUCACIÓ

Mestres 

Escola	 Població
CEIP Sant Jordi Ametlla de Mar
CEIP Els Cingles L’Ametlla del Vallès
CEIP Mestre Agustí Barberà Amposta
CEIP Pompeu Fabra Anglès
CEIP Francesc Burniol Argentona
CEIP Barnola Avinyó
Escola Maristes Champagnat Badalona
CEIP La Sardana Badia del Vallès
CEIP Guillem de Balsareny Balsareny
Casa Nostra Banyoles
CEIP Antaviana Barcelona
Escola Arrels Barcelona
CEIP Escola de la Concepció Barcelona
CEIP Baixeras Barcelona
CEIP Collaso i Gil Barcelona
CEIP Les Corts Barcelona
CEIP Mn. Jacint Verdaguer Barcelona
Escola Magòria Barcelona
Escola Peter Pan Barcelona
Escola Pia Sant Antoni Barcelona
CEIP Font d’en Fargas Barcelona
CEIP Sant Joan Berga
CEIP Joan de Margarit La Bisbal d’Empordà
CEIP de Bordils Bordils
CEIP Anton Busquet i Punset Calders
CEIP Montbuí Caldes de Montbuí
CEIP Joventut Callús
CEIP Pirineu Campdevànol
CEIP Germans Corbella Cardedeu
CEIP Sant Esteve Castellar del Vallès
CEIP Joan Blanquer Castellar del Vallès
CEIP La Popa Castellcir
CEIP L’Aulet Celrà
CEIP Ildefons Cerdà Centelles
Sagrats Cors Centelles
CEIP Les Fontetes Cerdanyola del Vallès
CEIP Carles Buigas Cerdanyola del Vallès
CEIP Folch i Torres Esplugues de Llobregat
CEIP Josep Pallach Figueres
CEIP Mossèn Cinto Folgueroles
CEIP Bellavista-Joan Camps i Giró Les Franqueses del Vallès
CEIP Giroi La Garriga



CEIP Els Pinetons La Garriga
CEIP Jacme March Gavà
CEIP Montjuïc Girona
Mariste Girona Girona
CEIP de Gironella Gironella
Escola Pia Granollers
CEIP Salvador Espriu Granollers
CEIP Joan Solans Granollers
CEIP Mestres Montaña Granollers
Educem Granollers
Escola Jardí Granollers
Escola Cervetó Granollers
CEIP Les Escoles Gurb
Escola Canigó L’Hospitalet de Llobregat
CEIP Joan XXIII Hostalets de Balenyà
CEIP Mare de Déu de l’Horta Ivars d’Urgell
CEIP Joan XXIII Lleida
CEIP Miquel Martí i Pol Lliçà d’Amunt
Cevetó Lliçà d’Amunt
CEIP Les Llisses Lliçà de Vall
CEIP Esteve Carles Lloret de Mar
Ntra. Senyora del Carme - Vedruna Manlleu
Casals-Gràcia Manlleu
CEIP Sant Ignasi Manresa
Oms i de Prat Manresa
Santa Rosa de Lima Manresa
CEIP La Font Manresa
CEIP Ítaca Manresa
CEIP Rosa Sensat Masnou
CEIP La Llàntia Mataró
CEIP Rocafonda Mataró
Escola Gem Mataró
CEIP Josep Orriols i Roca Moià
CEIP Mestre Ignasi i Peraire Mollerussa
CEIP Col·legis Nous Mollet del Vallès
CEIP Joan Abelló Mollet del Vallès
Anselm Clavé Mollet del Vallès
Sagrat Cor de Jesús Montcada i Reixac
CEIP Sant Sadurní Montornés del Vallès
CEIP Muntanyola Muntanyola
Daina Isard Olesa de Montserrat
CEIP Volcà Bisaroques Olot
CEIP Pla de Dalt Olot
CEIP Ruiz Giménez Palamós
CEIP Arnau Berenguer Palau d’Anglesola
Escola Marinada Palau-Solità i Plegamans
Ntra. Sra. de Montserrat Parets del Vallès
Sant Galdric - La Bressola Perpinyà - Rosselló
CEIP Charles Darwin El Prat de Llobregat
Presentació de la Mare de Déu Prats de Lluçanès
CEIP Lluçanès Prats de Lluçanès
CEIP El Dofí Premià de Mar
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CEIP Alfred Mata Puig-Reig
CEIP Tomàs Raguer Ripoll
Sant Gabriel Ripollet
CEIP La Torreta La Roca del Vallès
CEIP Verge del Sòl del Pont Roda de Ter
CEIP Narcís Monturiol Roses
CEIP Andreu Castells Sabadell
CEIP Nostra Llar Sabadell
CEIP Miquel Martí i Pol Sabadell
CEIP Els Pins Sallent
CEIP Silvestre Santaló Salt
CEIP Josep Pallerola i Roca Sant Celoni
Col·legi Sant Ermengol Sant Ermengol-Andorra la Vella
CEIP Agustí Gifré Sant Gregori
CEIP Les Basseroles Sant Miquel de Balenyà
Llissach Santpedor
CEIP Farigola Seva
CEIP La Monjoia Sant Bartomeu del Grau
Sant Josep Sant Feliu de Guíxols
CEIP Falgurera Sant Feliu de Llobregat
Escola Paidos Sant Fruitós de Bages
CEIP Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà
CEIP Sant Jaume Sant Jaume d’Enveja
CEIP Collbaix Sant Joan de Vilatorrada
CEIP Joncadella Sant Joan de Vilatorrada
Centre Municipal de Formació persones adultes Sant Joan de Vilatorrada
CEIP Bellpuig Sant Julià de Vilatorta
CEIP Riera de Ribes Sant Pere de Ribes
CEIP Josep M. Xandri Sant Pere de Torelló
CEIP Segimon Comas Sant Quirze de Besora
Mare de Déu del Roser Sant Vicenç de Castellet
La Salle Santa Coloma de Farners
CEIP Les Palmeres Santa Coloma de Gramanet
CEIP Pedralta Santa Cristina d’Aro
CEIP El Roure Gros Santa Eulàlia de Riuprimer
CEIP La Tordera Santa Maria de Palautordera
CEIP La Florida Santa Perpètua de Mogoda
CEIP Les Pinediques Taradell
CEIP El Gurri Taradell
CEIP Pau Delclòs Tarragona
CEIP Jacint Verdaguer Tàrrega
Escola Pia Terrassa
CEIP El Vallès Terrassa
CEIP L’Era de Dalt Tona
CEIP Dr. Fortià Solà Torelló
CEIP Vall de Ges Torelló
Ntra. Senyora de Rocaprevera Torelló
Escola Sant Gabriel Torroella de Montgrí
CEIP Guillem de Montgrí Torroella de Montgrí
CEIP Andersen Vic
CEIP Dr. Joaquim Salarich Vic
L’Escorial Vic
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Sant Miquel dels Sants Vic
Pare Coll Vic
CEIP Guillem de Mont-Rodon Vic
Sagrat Cor de Jesús Vic
Santa Caterina de Siena Vic
CEIP La Sínia Vic
CEIP Cristòfor Mestre Vilafranca del Penedès
CEIP El Margalló Vilanova i la Geltrú
Sant Jordi Vilassar de Dalt
CEIP Comtes Lacambra Vinyoles

Educació Especial

Centre	 Població
CEE Pont de Dragó Barcelona
CEE Palau Girona
CEE Joan XXIII Olot
CEE Alba Reus
CEE Jeroni de Moragas Santpedor-Manresa
CPT L’Estel Vic
CEE Mare de Déu del Mont Vilafant

Escoles Bressol

Centre	 Població
Centre Població
EBM La Gruneta Amposta
EBM La Sequieta Amposta
EB Cargol Treu Banya Argentona
EBM La Baldufa Avià
EBM Collserola Barcelona
EBM Valldaura Barcelona
EBM Flor de Neu Berga
EBM El Tren Petit La Bisbal d’Empordà
EBM Ca la Guidó Blanes
EBM de Caldes de Malavella Caldes de Malavella
LLI L’Esquitx Calldetenes
EBM El Barrufet Campdevànol
EBM Sant Jordi Canovelles
EBM Niu d’Infants Centelles
EBM La Mainada Esplugues de Llobregat
EBM Massagran Les Franqueses del Vallès
EBM Les Tres Bessones Les Franqueses del Vallès
EBM La Baldufa Girona
EBM El Cangur Granollers
EBM La Quitxalla Gurb
EB El Passeig Hospitalet de Llobregat
EBM La Lluna Igualada
EBM L’Escoleta Juneda
EBM Rellotge Lleida
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EBM Lola Anglada Lloret de Mar
EBM “Colors” Manlleu
LLI Picarol Manresa
LLI L’Espurna Manresa
EBM Les Figueretes Mataró
EBM Elna Mataró
EBM Tabalet Mataró
EBM La Filadora Mollet del Vallès
EBM Els Pinetons Mollet del Vallès
EBM Mitja Costa Montcada i Reixac
EBM Estel Olost
EBM Patufet Palau Solità-Plegamans
EBM El Barrufet Reus
EBM Escoleta de Riells Riells de Viabrea
EBM Mare de Déu de Núria Ripoll
Magdalena Sadurní Ripoll
Parvulari Daina Ripoll
EB Municipal Roses
EBM Andreu Castells Sabadell
EBM L’Esquitx Sallent
EB Municipal Salt
EBM Joan Maragall Santa Pau
EBM El Gafarró Sentmenat
EBM Cavall Fort Sant Cugat del Vallès
EB Municipal Sant Feliu de Guíxols
EBM de Sant Julià de Ramis Sant Julià de Ramis
EBM L’Avet Sant Pere de Torelló
EBM Els Quirzets Sant Quirze de Besora
EB El Gallaret Sant Vicenç de Torelló
EBM El Tabalet Santa Coloma de Farners
EBM Els Pins Santa Coloma de Gramanet
LLI Ralet-Ralet Santa Eugènia de Berga
EBM El Roure Xic Santa Eulàlia de Riuprimer
EBM L’Alzina Santa Eulàlia de Ronçana
EBM Can Folguera Santa Perpètua de Mogoda
LLI La Xarranca Taradell
EBM Pa amb Xocolata Tona
EBM La Cuca Fera Tona
EBM Carrassumada Torres de Segre
LLI El Ralet Vic
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Educació Social

Centre	 Població
Dianova L’Ametlla del Vallès
Fundació Ateneu Sant Roc Badalona
Progress-Casal Gent Gran Sant Ramon Barcelona
ASCIB - Ass. Sociocult. IBN Batuta Barcelona
DGAIA-Centre Residencial Osona Barcelona
Unitats de Convivència Sant Camil Barcelona
Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona Barcelona
Centre d’Acolliment Els Llimoners Barcelona
CRAE Les Palmeres Barcelona
Pis Suport Barcelona
Fund. M. Fontilles - C. Reins. Sociol. Vilana Barcelona
Centre Ocupacional Tac-Osona Calldetenes
C.O. Casa Nostra Canovelles
Ajuntament - EBASP Centelles
Oscobe-Crae Can Bellvitge Girona 
C.E. Montivili Girona
IRES Girona
Centre Geriàtric Adolfo Montañà Granollers
L’Ateneu Els Hostalets de Balenyà
Serveis Socials d’Atenció Primària Igualada
A.F.A. Miquel Martí i Pol Manlleu
Can Puget (Pla Educatiu d’Entorn) Manlleu
Llar Residència Manlleu Manlleu
Esplai LAI LAI Manlleu
Residència Juvenil Manresa
Ajuntament - C.O. Sergui Aguilera Manresa
C.E. Els Til·lers Mollet del Vallès
Fundació Privada Fass-Crae La Pastoreta Reus
Fundació Privada MAP Ripoll
Fundació Residència Can Planoles Roda de Ter
Ajuntament-Centre Form. Adults Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter Roda de Ter 
C.P. Quatre Camins La Roca del Vallès 
Fundació MAIN - UEC Main Vic Sabadell
Associació Grupo Unión Sant Adrià de Besós
Associació Grupo Unión Sant Adrià de Besós
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Sant Joan de Vilatorrada
Mare de Déu del Roser Sant Quirze Safaja
Residència Sant Francesc Santpedor
Mas Casadevall Serinyà
CRAE Santa Llúcia Sobremunt 
ARFAR - CRAE Santa Llúcia Sobremunt
Programa Icària Torelló
Llar Juvenil Vic
Dep.Benestar Social-Centre Obert Vic
Hospital de la Santa Creu Vic
Ajuntament de Vic - UEC Vic
Ass. Esportiva d’Equitació Adaptada al Pas Vic
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CFA Miquel Martí i Pol Vic
Casa Moreta Vic
Centre Residencial Osona Vic
Servei de Rehabilitació en Salut Mental Vic

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Centre	 Població
I.E.S. Eugeni Xammar L’Ametlla del Vallès
I.E.S. Montsoriu Arbúcies
I.E.S. Pompeu Fabra Badalona
R.C.D. Espanyol Barcelona
Escola Arrels Barcelona
I.E.S. Ausiàs March Barcelona
Fundació BRAFA Barcelona
Escola IPSE Barcelona
UBAE Barcelona
Escola Thau Barcelona
I.E.S. L’Alzina Barcelona
Col·lego Jesús, Maria i Josep Barcelona
Col·legi Sant Lluís Barcelona
F.C. Barcelona Barcelona
Escola Pàlcam Barcelona
A.E. L’Eixample Barcelona
I.E.S. L’Alzina Barcelona
I.E.S. - SEP Escola del Treball Barcelona
Escola Pia Balmes Barcelona
Col·legi Claret Barcelona
Outback Services Bellver de Cerdanya
Taller Ginebró Cardedeu
Sagrats Cors Centelles
Federació Catalana d’Handbol Cerdanyola del Vallès
AECIDARF Cubelles
I.E.S. Deltebre Deltebre
Consell Insular d’Eïvissa Eïvissa
C.T.D. Residència Joaquim Blume Esplugues de Llobregat
I.E.S. Felanitx Felanitx
I.E.S. Marc Ferrer Formentera
I.E.S. Lauro Les Franqueses del Vallès
Federació Catalunya Tennis Girona
Girona F.C. Girona
Bell-Lloc Girona
I.E.S. Escola Municipal del Treball Granollers
Escola Educem Granollers
Escola Pia Granollers
I.E.S. Marina La Llagosta
I.E.S. Ramon Coll i Rodés Lloret de Mar
I.E.S. Llucmajor Llucmajor
I.E.S. Mossèn Alcover Manacor
I.E.S. Antoni Pous i Argila Manlleu
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Col·legi Oms i de Prat Manresa
I.E.S.-SEP Lacetània Manresa
I.E.S. del Voltreganès Masies de Voltregà
GEOIDEA (Pirena) El Masnou
I.E.S. Gallecs Mollet del Vallès
Ciutat Esportiva RCD Mallorca Palma de Mallorca
Col·legi La Salle Palma de Mallorca
I.E.S. Josep M. Llompart Palma de Mallorca
Cercle Aventura Puigcerdà
Vedruna Puigcerdà
I.E.S. Puig-Reig Puig-Reig
Centre de Tecn.Esportiva del Ripollès Ripoll
I.E.S. Miquel Martí i Pol Roda de Ter
Cor de Maria Sant Celoni
I.E.S. Hug Roger III Sort
Unió Esportiu Santboiana Sant Boi del Llobregat
Centre d’Alt Rendiment Esportiu Sant Cugat del Vallès
Hospital General de Catalunya Sant Cugat del Vallès
I.E.S. Quercus Sant Joan de Vilatorrada
F.C. Barcelona Sant Joan Despí
I.E.S. de Santa Coloma de Farners Santa Coloma de Farners
Riuprimer E.F.O. Santa Eulàlia de Riuprimer
Col·legi Sagrada Família Santa Perpètua de Mogoda
Col·legi La Salle Tarragona
Kivicom, S.L. Tona
SES Tona Tona
I.E.S. Cirviànum Vic Torelló
Rocaprevera Torelló
Hospital de la Santa Creu Vic
Institut Municipal d’Esports Vic
Fintness Vic Vic
Gimnàs Dinàmic Vic
Escola de Futbol Osona Vic
Pare Coll Vic
El Gimnàs Vic
Sant Miquel dels Sants Vic
OAR Vic Vic
Escorial Vic
Servei d’Esports Uvic Vic
I.E.S. La Plana Vic
Club Atlètic Vic Vic
CAP-ABS Vic Nord Vic
Sagrat Cor de Jesús Vic
Unió Esportiva Vic Vic
Pachamama Experience, S.L. Vic
Gimnàs Club Tennis Vic Vic
I.E.S. Jaume Callís Vic
Unió Excursionista Vic Vic
I.E.S. Vic Vic
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Psicopedagogia

Centre	 Població
EAP Alt Empordà Figueres
I.E.S. Antoni Pous i Argila Manlleu
SES Joan Triadú Ribes deFreser
I.E.S. Cirviànum Torelló
C.Desenv.Inf. i Atenc.Precoç Vic
CREDA Comarques I Vic
EAP B-10-Osona Vic
Col·legi Escorial Vic
Osona Salut Mental Vic

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Pràctiques curriculars en centres concertats

Durant el curs 2007-08 es van gestionar aproximadament 564 places de pràctiques, majoritària-
ment a centres de Catalunya, però també al País Basc, a Navarra, a les Illes Balears, a Galícia, a la 
Comunitat de Madrid i a la Comunitat Valenciana. 

 Tot i vetllar per la proximitat dels centres de pràctiques a la nostra Escola per tal de facili-
tar la tutorització de l’estudiant, també vam voler 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 
diplomatura. 

 Durant el curs es va continuar informant els centres col·laboradors sobre el Conveni 
Universitat-Empresa per tal de facilitar la inserció laboral dels nostres estudiants.

 Durant el curs es van signar convenis de col·laboració amb 18 centres per tal que els nos-
tres estudiants hi puguin realitzar les pràctiques. 

Llistat de centres col·laboradors de pràctiques 

Diplomatura de Fisioteràpia

Centre	 Població
Asapce. Asoc. de Parálisis Cerebral San Sebastián
Akasvayu Club Bàsquet Vic Vic
Angulema. Servicios Médicos Vitoria-Gasteiz
Antoni Ramon Boixaderas Badalona
Area Sanitaria de El Ferrol El Ferrol
Asepeyo Ferrol Ferrol
Balneari Blancafort La Garriga
CADES. Centre de Dia Esclat Barcelona
Can Vila. Escola d’Educació Especial Mollet del Vallès
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Cap Güell Girona
CDIAP Agalma Barcelona
CDIAP Ripoll. Fundació Map Ripoll
Centre Assistencial Alt Empordà Figueres
Centre Assistencial Asepeyo València
Centre Assistencial Asepeyo Barcelona
Centre Assistencial Asepeyo Vic
Centre Assistencial Asepeyo Mataró
Centre Assistencial Asepeyo Lleida
Centre Assistencial Asepeyo Tarragona
Centre Assistencial Asepeyo Granollers
Centre Carovi Vic
Centre Crisol Ripoll
Centre Cruz Navarro. Traumat. i Rehab. Barcelona
Centre d’alt rendiment Blume Esplugues de Llobregat
Centre de dia santa Rosa, Res. Assistencial Mollet del Vallès
Centre de Fisiot. i Recup. Funcional Les Franqueses Corró d’Avall
Centre de Fisioteràpia Medisport Andorra la Vella
Centre de Gestió de Serveis Pacem Figueres
Centre de Pedagogia Terapèutica l’Estel Vic
Centre de Recuperació Funcional i Fisioteràpia Kine Lleida
Centre de Rec. Funcional del Vallès M. Ventura Granollers
Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occ. V Cerdanyola del Vallès
Centre Eqüestre S’Hort Vell Biniali-Sencelles
Centre Geriàtric “Nous Avis” Barcelona
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier Montpeller 
Centre Mèdic Collblanc Hospitalet de Llobregat
Centre Mèdic F.C. Barcelona Barcelona
Centre Mèdic Rehastet Mataró
Centre Riudeperes Calldetenes
Centro Asistencial Asepeyo Alicante
Centro Asistencial Asepeyo San Sebastián
Centro Asistencial Asepeyo Saragossa
Centro Asistencial Asepeyo Pamplona
Centro de Neurorehabilitación del Hospital de Aita Menni Bilbao
Centro de Recuperación y Medicina del Deporte S.L. Bilbao
Centro de Rehabilitación Povisa Vigo
Centro de Rehabilitación Ubarmin Egües
Centro Fremap M.A.T.E.P. de la S.S. nº 61  Beasain
Centro Galego de Tecnificación Deportiva Pontevedra
CERVA Caldes de Montbui
CERVA. Centre de Rehabilitació del Vallès Granollers
Ciutat Esportiva del RCD Espanyol Sant Adrià del Besòs
Clínica de Fisioteràpia i Recup. Func. Ignacio Gómez Barcelona
Clínica Corachan Barcelona
Clinica de Fisioteràpia  M. Ignacio Gutiérrez Bilbao
Clínica de Vic Vic
Clinica Dr. Brage Ferrol
Clinica Quirón (Haritza Cristobal Fisioterapia Taldea)  San Sebastián
Clínica Sant Josep Vic
Fisiosport Maresme Premià de Mar
Fundació Hospital Asil de Granollers Granollers
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Fundació Privada Hospital de Mollet del Vallès Mollet del Vallès
Fundació Institut Guttmann Badalona
Gabinete Ribas Pontevedra
Hospital Arnau de Vilanova Lleida
Hospital Asepeyo Sant Cugat Sant Cugat del Vallès
Hospital Comarcal de Blanes Blanes
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès Vilafranca del Penedès
Hospital de Basurto Bilbao
Hospital de Gorliz Gorliz
Hospital de La Santa Creu de Jesús Tortosa
Hospital de l’Esperit Sant Santa Coloma de Gramenet
Hospital de Sabadell Sabadell
Hospital de l’Hospitalet Hospitalet de Llobregat
Hospital Donostia - Amara San Sebastián
Hospital General de Vic Vic
Hospital Mental de Santa Coloma Santa Coloma de Gramenet
Hospital Royo Villanova Saragossa
Hospital Sant Jaume Manlleu
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital Santa Creu Vic
Hospital Santa Maria del Puerto El Puerto de Santa Maria
Hospital Son Dureta Palma de Mallorca
Hospital Verge de La Cinta Tortosa
Hospital Virgen del Camino Pamplona
Hotel Residència Prat Tona
Ins. Geriátrico Fenix. Res. Penedès Pacs del Penedès
Institut de les Arts Terrassa
Instituto Policlínico Santa Teresa La Coruña
Intermutual de Euskadi Bilbao
Matia Fundazioa San Sebastián
Mútua de Terrassa Terrassa
Mútua Intercomarcal Vic
Mutua Maz Logroño
Obra de María Sant Quirze De Besora
Osona Rehabilitació i Salut Vic
Pius Hospital de Valls Valls
Policlínica Miramar Palma de Mallorca
Real Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva Saragossa
Rehabilitació Integral del Baix Vallès Mollet del Vallès
Res. assistida de la tercera edat “Casal d’avis” Ripoll
Residència Assistida Fundació Map. Ripoll
Residència Gent Gran Immaculada Mollet del Vallès
Residència, centre de dia i casal de Les Corts Barcelona
Servicios Médicos del RCD Mallorca Palma de Mallorca
Servimedic. Rehabilitació i Traumat. Barcelona
Sirn (Servei de Rehabilitació Neurològica) Barcelona
Tecnofisio, S.L. Barcelona
Tris-Tras. Centre de Desenvolupament Infantil Vic
Unió Esportiva Lleida S.A.D. Lleida
UTE ACERF - Montcada i Reixac Montcada i Reixac
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Diplomatura en Teràpia Ocupacional

ASPACE Integració Sociolaboral Barcelona
ASPACE Centre de Recursos i Ajuts Tècnics Barcelona
ASPACE Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel Barcelona
Associació Joia. Servei de Rehabilitació Laboral Barcelona
Associació Sant Tomàs TAC Osona Calldetenes
Cap 2 Maresme Mataró
Centre Assistencial Asepeyo Sant Cugat Sant Cugat del Vallès
Centre Benito Menni Sant Boi de Llobregat
Centre d’Atenció a les Drogodependències Osona Vic
Centre d’Educació Especial Alba Barcelona
Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona Barcelona
Centre de dia de Folgueroles Folgueroles
Centre de dia de Santa Eugènia de Berga Santa Eugènia de Berga
Centre de Recuperació i Fisioteràpia Barcelona
Centre Sociosanitari Mutuam Girona
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López Santa Coloma de Gramenet
Centre Hípic Mas Alba Terradelles
Clínica Sant Josep Manresa
Club Social El Pedrís Vic
Comunitat Terapèutica de Malgrat de Mar Malgrat de Mar
CSS Creu Roja Hospitalet de Llobregat
CSS Palau Barcelona
Fundació Dr. Josep Trueta  Berga
Fundació Dr. Josep Trueta Vic
Fundació Sociosanitària De Manresa Manresa
Fundació Sanitària Sant Josep Igualada
Gestió Sanitària de Mallorca Palma de Mallorca
Hospital Clínic i Provincial Barcelona
Hospital de Bellvitge Hospitalet de Llobr.
Hospital de Campdevànol Campdevànol
Hospital de Dia d’Esclerosi Múltiple Girona
Hospital de Figueres Figueres
Hospital de la Santa Creu de Vic Vic
Hopital de l’Esperança Barcelona
Hospital de Palamós Palamós
Hospital de Sant Andreu Manresa
Hospital Sant Jaume Manlleu
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena  Mataró
Hospital General de Manresa Manresa
Hospital Germans Trias i Pujol  Badalona
Hospital Joan XXIII Tarragona
Hospital Nostra Senyora de Meritxell Andorra
Hospital Residència Sant Camil Sant Pere de Ribes
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Barcelona
Institut Guttmann Barcelona
Mas Casadevall Girona
Parc Sanitari Pere Virgili Barcelona
PRAS Armand Quintana Calldetenes
Residència de Salut Mental de Manlleu Manlleu
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Servei d’Assistència a domicili Asor Vic
Serveis Assist. de Torribera de Salut Mental Santa Coloma de Gramenet
Serveis Clínics  Barcelona

Diplomatura de  Nutrició  Humana i Dietètica

Càtering Cuina Catalana Vic
C.E. Ramar Sabadell
CAP Salt Salt
Cap Vic Nord Vic
Càtering Vilanova Girona
Centre Mèdic DELFOS Barcelona
Clínica de Girona Girona
Clínica Sant Josep Manresa
Cuinats La Soca Sallent
Farmàcia Llicenciada Montserrat Picó Godoy Puig-Reig
Fitness Vic
Fonda Europa Granollers
Fundació Alicia Sant Fruitós de Bages
Fundació Hospital Asil de Granollers   Granollers
Fundació Pare Manel Barcelona
Fundació S.S. Hospital Sant Andreu Manresa
Hospital Can Misses Eivissa
Hospital de Bellvitge Hospitalet de Llobregat
Hospital de Figueres Hospital de Figueres
Hospital de Mollet Mollet del Vallès
Hospital de Sant Jaume Manlleu
Hospital de Terrassa Terrassa
Hospital General de Vic Vic
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
Hospital Josep Trueta  Girona
Hospital Sant Joan De Déu Barcelona
Hospital Santa Maria Lleida
Hospital Vall d’Hebron Barcelona
Residència Can Blai Santa Eulària des Riu
Residencia de Ancianos San Juan Bautista Andoain
Restaurant Reccapolis Ripoll
Restaurant Nou Urbisol Castellolí

Diplomatura Infermeria

ABS Anglès Anglès
ABS Argentona Argentona
ABS Baix Ebre Tortosa
ABS Cassà de la Selva Cassà de la Selva
ABS Centelles Centelles
ABS Manlleu Manlleu
ABS Mataró Centre Mataró
ABS Mataró Cirera Molins Mataró
ABS Mollet Oest Mollet
ABS Palafrugell Palafrugell
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ABS Palamós Palamós
ABS Roda de Ter Roda de Ter
ABS Salt Salt
ABS Sant Quirze de Besora Sant Quirze de Besora
ABS Santa Eugènia de Berga Santa Eugènia de Berga
ABS Tona Tona
ABS Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí
ABS Vall del Ges (Torelló) Torelló
ABS Vic Nord Vic
ABS Vic Sud Vic
Centre Assistencial Asepeyo Vic Vic
Centre Cardiovascular Sant Jordi Barcelona
Clínica de Girona Girona
Clínica de Vic Vic
Clínica Ponent Lleida
Clínica Quirón Barcelona
Clínica Santiago Osca
Clínica Tres Torres Barcelona
Fundació Hospital Asil de Granollers Granollers
Hospital de Blanes Blanes
Hospital de Campdevànol Campdevànol
Hospital de Figueres Figueres
Hospital de Mataró Mataró
Hospital de la Santa Creu Vic
Hospital de Palamós Palamós
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena Mataró
Hospital de Santa Caterina Salt
Hospital General de Vic Vic
Hospital Joan XXIII   Tarragona
Hospital Nostra Senyora de Meritxell.  Andorra
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga
Hospital Sant Jaume  Manlleu
Hospital Sant Jaume  Olot
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital Santa Creu de Jesús Tortosa
Hospital Son Llàtzer  Palma de Mallorca
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Barcelona
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FACULTAT DE CIÈNCIES hUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Assignatura Practicum de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació

Al segon quadrimestre, els alumnes de tercer curs d’Informació i Documentació van 
realitzar el Practicum, assignatura obligatòria que consisteix en una estada de pràctiques a una 
biblioteca, arxiu o centre de documentació, o bé en la realització d’un treball de recerca.

Els centres que han escollit els alumnes són molt diversos: la Universitat Oberta de 
Catalunya, la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell i l’Arxiu de la Universitat de Vic, creat re-
centment. També hem tingut alumnes del departament a dos centres de Vic: la Biblioteca Joan 
Triadú i el Museu de la Pell. Finalment, a més del centre de documentació de Televisió de 
Catalunya i Arxiu del Palau de la Música Catalana.

La valoració d’aquestes pràctiques i treballs ha estat molt positiva. Amb aquesta assig-
natura, els nostres alumnes poden portar a la pràctica els coneixements teòrics que han adquirit 
durant la diplomatura, entrar en contacte amb el món laboral i fer recerca, alhora que fomenta 
la relació entre el departament i la universitat de Vic i aquests centres del nostre àmbit.

Convenis de pràctiques Universitat-Empresa curs 2007-08

Cidem 
Locteam, S.L 
Fundació UPC
Ajuntament de Palamós 
Decathlon España
IES Ridaura
Little English (Escola d’idiomes)
Bermaq, S.A
Flatmadrid Idisc Information Technologies
Col·legi “El Casal” 
Verlag Automòbil Wirtschaft S.L

 
Practicum

Orfeó Català
Biblioteca Joan Triadú de Vic 	
TV3 Televisió de Catalunya

Curs d’inserció laboral i simulació d’entrevistes

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 
informatives i de simulacions d’entrevistes de feina. 
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Els estudiants responen a una oferta laboral simulada preparant el currículum i fent 
una entrevista de feina. Aquest anys els entrevistadors han estat: Javier Leiva, professor de la 
FCHTD de la UVic; i dos membres de Univerba, Serveis lingüístics i traduccions SCP.

Els entrevistadors han coincidit a assenyalar el bon nivell professional dels i les estudi-
ants 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 canviants 
del món professional de la traducció, la interpretació i la documentació. 



RECERCA I PUbLICACIONS

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIxEMENT

El curs 2007-2008, central en el desenvolupament del Pla Estratègic de la UVic, ha significat un 
tram de consolidació i d’ordenació de les activitats de recerca i transferència de coneixement, 
d’acord amb processos d’avaluació interna i d’ajustament a diferents requeriments de l’entorn 
universitari i territorial.

 Durant aquest curs s’han desenvolupat les primeres mesures d’avaluació de la qualitat 
de la Recerca del professorat i dels centres de la universitat amb un balanç i unes expectatives 
remarcables.

 Aquestes mesures han comptat amb elements de progrés necessaris i fonamentals com 
la determinació per part del CDU de la UVic d’àrees i de projectes prioritaris de la recerca, que 
han perfilat la definició de l’actual mapa d’activitats, tot posant les bases per a la determinació 
de les línies principals de desenvolupament futur.

 El curs 2007-2008 ha significat, també, l’orientació de la transferència de coneixement, 
dels seus procediments i funcionament, als requeriments de l’entorn i generals; orientació que 
s’ha generat en la formulació de la carta, o relació, de suports a l’empresa i al conjunt de les ins-
titucions, i a la millora i ampliació de l’OTRI en la seva dimensió d’Oficina Tècnica de Suport 
a l’Empresa (OTSE), en el marc del conveni de col·laboració amb la Delegació a Osona de la 
Cambra de Comerç de Barcelona.

 Aquestes millores han estat també dirigides al suport tècnic al professorat en la seves 
activitats i en la participació en convocatòries internes i externes.

 La trajectòria iniciada en cursos anteriors, amb els elements d’ordenació generats 
durant aquest curs –mesures d’avaluació, definició dels encàrrecs de recerca, compactació de 
projectes i de grups de recerca, entre d’altres–, han permès millorar els resultats de recerca i de 
transferència: publicacions, participacions en congressos i en convocatòries externes, etc.

 Ha estat també durant aquest curs que s’ha creat el Centre d’Estudis i Recerca de 
Migracions i Interculturalitat (CERMI) i que s’han posat les bases per a la transformació de la 
Biblioteca en Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI); transformació 
que, progressivament, ha d’estar al servei de la millora, tant dels suports a les activitats de recerca 
com del conjunt de l’activitat universitària.

RObERT RUIz

Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement
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RELACIÓ DE GRUPS DE RECERCA EN FUNCIÓ DE L’ÀREA DE RECERCA

Ciències	experimentals
Bioinformàtica i Estadística Mèdica .
Codisseny Hardware-Software .
Fotònica .
Medi Ambient .
Processament de Senyal .
Tecnologia dels Aliments .

Ciències	de	la	salut
Alimentació i Salut .
Salut, Benestar i Qualitat de vida .
Fisiologia de l’Esforç i Estudi del Moviment .

Ciències	humanes
Aprenentatge Col·laboratiu en Traducció i Llengües Estrangeres .
Editorials, Traduccions i Traductors a la Catalunya Contemporània .
Estudi i Edició de Textos Literaris Contemporanis .

Ciències	socials
Amèrica Llatina .
Audiovisual i Textual .
Distribució de la Població, Activitat i Renda .
Emprèn .
Esport i Activitat Física .
Estudis de Gènere: Dona i Societat .
Investigació Comptable i Financera .
Món Rural: Evolució i Factors de Canvi  .

Ciències	de	l’educació
Autonomia i Aprenentatge de les Llengües .
Atenció a la Diversitat .
Desenvolupament i Educació en Context .
Educació, Llenguatge i Literatura .
Recerca Educativa .

Ciències	de	la	comunicació
Comunicació Turística i Cultural .
Interaccions Digitals .
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Congressos, seminaris i jornades organitzats a la UVic

— 4a edició de l’e-week, la setmana digital a Vic, amb la presència, entre altres, de Kevin 
Nelly, creador i primer director de la revista Wired; Sara Monaci, professora de la Universitat 
de Torí i Lizzie Jackson, experta en disseny i gestió de comunitats virtuals a la BBC (novembre 
2007). 

— V Jornades d’Educació en Valors amb el lema: Construint la ciutadania des de l’edu-
cació, organitzades des de la Facultat d’Educació. Les jornades serviren per debatre la relació 
que hi ha entre educació i ciutadania, aprofundir en els temes fonamentals de l’educació en va-
lors i abordar noves línies de recerca en l’àmbit de l’educació moral i cívica (novembre 2007).

— Seminari sobre la literatura femenina al Marroc i sobre el Centre cultural i de pro-
moció de les dones «Le Fémenin Pluriel» de Rabat, amb les ponents Dra. Fatiha Benlabbah i 
Hayat Dinia, presidenta i fundadora del Centre organitzats des de la Càtedra Verdaguer d’Es-
tudis Literaris de la UVic i el Centre d’Estudis Interdisciplinars de la Dona (07/11/2007).

— Seminari sobre Gènere i Traducció, que va portar a terme la professora invitada de 
la Universitat de Vigo Olga Castro, i organitzat pel grup de recerca d’Estudis de gènere, dona i 
societat (28/02/2008).

— Des del grup de recerca d’Estudis de gènere, dona i societat, i dins del projecte 
“Converses amb catalanes d’avui”, subvencionat per l’Institut Català de les Dones, es van por-
tar a terme dues entrevistes: la primera, Conversa amb Rosa Maria Calaf, dedicada al món del 
periodisme (28/05/2008), i la segona Conversa amb Montserrat Tresserras, dedicada al món de 
l’esport (19/06/2008).

— XXV Jornades d’Universitats i Educació Especial organitzades per la Facultat 
d’Educació amb participants de diverses universitats de l’Estat espanyol. L’objectiu era analit-
zar el present i el futur de l’educació especial al nostre país i donar a conèixer els projectes de 
recerca que es duen a terme en les universitats participants (12 i 13 de març). 

— V Congrés d’Universitats i Educació Especial: “Educació Inclusiva, interroguem 
l’experiència” organitzat des de la Facultat d’Educació (13 i 14 de març).

— II Cicle de Conferències, Biologia de Sistemes: Estructura, Funció i Evolució amb la 
presència de Patrick Aloy, Kristel Van Steen, Jordi Planas, Josep M. Serrat, Enric Bufill i Albert 
Sorribas, organitzat pel grup de recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica (6 i 7 de maig).

— XII Jornades de Traducció i Interpretació: traducció audiovisual, organitzades pel 
grup de recerca Audiovisual i Textual (17 d’abril i 13 de maig). 

— 2a Jornada tècnica del grup de recerca de Medi Ambient, Noves tendències en la 
preparació i purificació de la mostra, organitzada pel grup de recerca de Medi Ambient i el 
Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals (28 i 29 de maig).

— Dia de l’Estadística de Catalunya, organitzat per l’Escola Politècnica Superior 
(13/06/2008).

— Dos seminaris, organitzats pel grup de recerca de Fotònica i finançats per la “Red 
Temática en óptica Cuántica y No Lineal”: el primer “Coherent control of neutral atoms in 
optical traps”, impartit pel Dr. Jordi Mompart (UAB), i el segon “Bose Einstein condensates in 
optical lattices: Matter-wave lattice solitons”, impartit per la Dra. Verònica Ahufinger (UAB), 
ambdós el 17/06/2008. 
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DOCTORATS

Facultat d’Educació

PROGRAMA INTERUNIVERSITARI DE DOCTORAT SObRE EDUCACIÓ INCLUSIVA I 
ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AL LLARG DEL CICLE VITAL

Coordinador: Pere Pujolàs Maset
Tercera Edició (Bienni 2007-2009).

Aquest Programa de Doctorat –que en el seu moment va substituir l’anterior programa de doc-
torat sobre Comprensivitat i Educació- té caràcter interuniversitari. Hi participen la Universitat 
de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Vic, que 
n’és la coordinadora.

El període de docència del Programa té caràcter semipresencial. Consta de tres cursos 
obligatoris, de 3 crèdits cadascun: un de continguts fonamentals i dos de continguts metodo-
lògics; i de 10 cursos optatius, també de 3 crèdits cadascun, de continguts fonamentals, dels 
quals l’alumnat matriculat n’ha de cursar 4. El Programa, doncs, consta de 9 crèdits obligatoris 
i 12 d’optatius, que fan un total de 21 crèdits. La part presencial dels cursos obligatoris es fa a la 
UVic, on s’han de desplaçar tots els estudiants. Els matriculats a les altres universitat es poden 
acollir a una beca DRAC per cobrir les despeses del desplaçament. Els cursos optatius es fan 
des de les diverses universitats i els estudiants que s’han matriculat als cursos que s’imparteixen 
des d’una universitat diferent d’aquella en què s’han matriculat, poden seguir-los en temps real 
des d’aquesta universitat a través de videoconferència.

El període de recerca consta de 12 crèdits del treball de recerca que els estudiants que 
han superat el període de docència han de fer per obtenir el Diploma d’Estudis Avançats (DEA), 
que els permetrà matricular, realitzar i defensar la tesi doctoral per obtenir el títol de doctor o 
doctora en Pedagogia.

Aquest curs 2007-2008 s’ha iniciat el període de docència de la tercera edició, amb 27 
matriculats (20 a la UVic, 5 a la UdL, 1 a la UdG i 1 a la UIB). A la UVic, durant aquest curs 2007-
08, 4 estudiants de la segona edició s’han matriculat dels 12 crèdits del treball de recerca.

Com a professorat convidat s’ha comptat amb la participació del Dr. Gerardo Echeita, 
de la Universitat Autònoma de Madrid, i la Dra. Ángeles Parrilla, de la Universitat de Sevilla.

Durant el curs 2007-08, finalment, s’han llegit i defensat 3 treballs de recerca, corres-
ponents a anteriors edicions del Programa de Doctorat:

— El dia 12/12/07, Marta Solà Serrabou: “Planificació d’un programa d’exercici físic per 
millorar la salut de la gent gran”. 

— El dia 29/01/08, Salvador Simò Algado: “Una universidad donde confluyen la educa-
ción, la investigación y la ciudadanía”. 

— El dia 12/02/08, David Hernández Ligero: “Anàlisi de la dinàmica d’organització en 
equips de fútbol”.
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Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació

METODOLOGIA I ANÀLISI DE LA TRADUCCIÓ 

Directora: Lluïsa Cotoner Cerdó
Desena edició (Bienni: 2007-2009)

El objectiu d’aquest programa de doctorat és investigar el camp de la traductologia des de les 
diferents perspectives acadèmiques i professionals, i examinar les noves línies de recerca dins 
l’àrea de la traducció.

Aquest programa de doctorat, seguint el Reial Decret 778/1998 de 30 d’abril, BOE de 1 
de maig de 1998, s’imparteix en dos cursos successius: el primer correspon al període de docèn-
cia (20 crèdits), el segon, al treball de recerca (12 crèdits). 

El període de docència del programa s’estructura en cinc seminaris: quatre gi-
ren a l’entorn de quatre àrees de recerca de la Facultat: a) Traducció audiovisual i teatral; b) 
Postcolonialisme, gènere i traducció; c) Traducció i recepció literària a Catalunya; i d) Pedagogia 
de la traducció i llengües estrangeres. El cinquè és de caràcter metodològic i fomenta l’ús de les 
noves tecnologies aplicades a la traducció. Totes les assignatures s’imparteixen de manera se-
mipresencial. 

Al segon període l’estudiant realitza un treball de recerca equivalent a 12 crèdits, dirigit 
per un professor o una professora vinculat al programa.

Durant el curs 2007-2008 el programa ha comptat amb 15 estudiants, cinc dels quals 
han cursat el període de docència i 10 es van matricular del treball de recerca. 

S’han defensat i superat amb èxit tres treballs de recerca i set es troben en diferents 
estadis de realització. Hores d’ara hi ha 9 tesis doctorals en marxa, corresponents a aquesta o a 
anteriors edicions del programa.

Aixi mateix, durant el curs van defensar la seva tesi doctoral: 
— Marcella De Marco: Gender stereotypes and dubbing: similarities and differences in the 

translation of Hollywood and British films, dirigida per la Dra. Francesca Bartrina (UVic) i el Dr. 
Jorge Díaz-Cinta (Imperial College, Londres), que va obtenir el títol amb Menció de Doctor 
Europeu amb la qualificació d’ Excel·lent (acta del 13-05-2008)

— Josep M, Frigola: La traducció literària a la Catalunya de postguerra (1939-1945, dirigida 
pel Dr. Manuel Llanas (UVic), amb la qualificació d’ Excel·lent (acta del 27-06-2008)



ACTIVITATS I PUbLICACIONS DELS GRUPS DE RECERCA

Àrea de ciències experimentals 

GRUP DE RECERCA EN bIOINFORMÀTICA I ESTADÍSTICA MÈDICA
Coordinadors: Malu Calle i Josep M. Serrat
Membres	del	grup: Malu Calle, Josep Bau, Joan Bertran, Mireia Olivella, Víctor Urrea, Josep 
M. Serrat, Jordi Planas i Marta Cullell.

Activitat	general	del	grup
1. Modelització estadística i computacional de malalties complexes

 Aquest projecte té com a objectiu l’estudi de malalties complexes des del punt de vista de la 
biologia de sistemes: integració de tot el coneixement biomolecular disponible per tal d’acon-
seguir una visió més global del problema: 
A nivell cel·lular, mitjançant la modelització d’alguns processos moleculars.
A nivell epidemiològic, analitzant informació poblacional que ens permeti identificar interac-
cions gèniques associades a la malaltia.

2. Evolució molecular a H. sapiens
 Aquest projecte té com a objectiu la detecció dels canvis que s’han produït a nivell molecular 
durant l’evolució del llinatge humà i la seva relació amb les malalties. Estudi d’aquests canvis 
mitjançant l’aplicació dels conceptes i mètodes de la biologia de sistemes.

Resultats	avaluables	assolits
—  Calle, M.L i Sánchez-Espigares, J.A. “Árboles de Clasificación y Regresión en la 

Investigación Biomédica”, Medicina Clínica, vol 129, pp 702-706 (2007).
—  Robert, G.; Peña, R.; Cabrera, C.; Coma, G.; Ruiz-Hernandez, R.; Guerola, R.; 

Clotet, B.; Ruiz, L.; Esté, J.A.; Calle, M.L.; Bofill, M. “Skewed expression and up-regulation of 
the IL-12 and IL-18 receptors in resting and activated CD4 T cells from HIV-1-infected pati-
ents”, Journal of Leukocyte Biology, vol 82, pp 72-78  (2007).

—  Malu Calle, revisora d’un article a la revista Bioinformatics (Oxford Journals).
—  Calle, M.L.; Urrea, V.; Malats, N.; Van Steen, K. “MB-MDR: Model-Based 

Multifactor Dimensionality Reduction for detecting interactions in high-dimensional genomic 
data”, Document de Recerca.  Universitat  de Vic, 2007. 

—  Porta, N.; Gómez, G.; Calle, M.L.; Malats, N. “Competing Risks Methods”, 
Document de Recerca, 2008, Departament d’Estadística i Investigació Operativa. Universistat 
Politècnica de Catalunya. 2008.

—  Porta, N.; Gómez, G.; Calle, M.L. “The role of survival functions in competing 
risks”, Document de Recerca, 2008/06, Departament d’Estadística i Investigació Operativa. 
Universistat Politècnica de Catalunya. 2008.

—  Goñi, J.R.; Pérez, A.; Torrents, D.; Orozco, M. “Determining promoter location 
based on DNA structure first-principles calculations”, Genome Biology, vol 8, pp 1-10 (2007).
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—  Gaëlle Marenne, Nathaniel Rothman, Cristiane Murta-Nascimento, Manolis 
Kogevinas, Montserrat García-Closas, Manolis Kogevinas, Debra Silverman, Mustafa Dosemeci, 
Lin T. Guey, E. Génin, M.L. Calle, Adonina Tardón, Reina García-Closas, Alfredo Carrato, 
Consol Serra, Stephen Chanock, Francisco X. Real, Núria Malats. “On how extremity in the 
design allows the identification of genetic factors involved in Bladder Carcinogenesis”. Pòster. 
Scientific Symposium New methodology for multi-factorial disease genetics, Malmö Sweden, 
3-4.04.2008.

—  G. Vellalta, C. Murta-Nascimento, M. Gumà, S. Kishore, J. Lloreta, M. Kogevinas, 
P. Real, M. García-Closas, N. Rothman, J.A. Sánchez, V. Urrea, M. Calle. “Genetic Variation 
in inflammatory Genes and Bladder Cancer Risk. A pathway approach”. XI Congreso de la 
Asociación Española de Investigación del Cáncer (ASEICA), Las Palmas de Gran Canaria, maig 
2007.

— Gemma Vellalta Muxí, N. Rothman, C. Murta-Nascimento, M.L. Calle, J.A. 
Sánchez, M. García-Closas, S. Kishore, M Gumà, J. Lloreta, J. Fortuny, A. Tardón, A. Carrato, 
R. García-Closas, C. Serra, D.T. Silverman, M. Dosemeci, V. Urrea, S. Chanock, M. Kogevinas, 
F.X. Real, N. Malats. “Estudio de susceptibilidad genética al cáncer de vejiga asociada a 309 
SNPs localizados en 109 genes que participan en vías de la respuesta inflamatoria”. XXV 
Reunión Científica Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Córdoba, octubre 
2007.

— Cristiane Murta-Nascimento, Francisco X. Real, Gemma Vellalta, Montserrat 
García-Closas, Nathaniel Rothman, Malu Calle, Josep Lloreta, Adonina Tardón, Alfredo 
Carrato, Reina García-Closas, Consol Serra, Debra T Silverman, Mustafa Dosemeci, Josep A. 
Sánchez, Víctor Urrea, Stephen Chanock, Manolis Kogevinas, Núria Malats. “Pronóstico del 
cáncer de vejiga en relación a 108 genes codificantes para proteínas relacionadas con la infla-
mación”. XXV Reunión Científica Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). 
Córdoba, octubre 2007.

— Murta-Nascimento, F.X. Real, G. Vellalta, M. Garcia-Closas, N. Rothman, M. Calle, 
J. Lloreta, A. Tardon, A. Carrato, R. García-Closas, C. Serra, D.T. Silverman, M. Dosemeci, 
J.A. Sánchez, V. Urrea, S. Chanock, M. Kogevinas, N. Malats. “Bladder cancer prognosis in 
relationship to variation in 108 genes coding for proteins involved in inflammatory pathways 
Comunicació Oral”, 7th World Basic Urological Research Congress Dublin, Irlanda, 27-29 se-
tembre de 2007.

— G. Vellalta, N. Rothman, C. Murtanascimento, M. Calle, J.A. Sánchez, M. García-
Closas, M. Gumá, J.  Lloreta, J. Fortuny, A. Tardón, A. Carrato, R. García-Closas, C. Serra, 
D. T. Silverman, M. Dosemeci, V. Urrea, S. Chanock, M. Kogevinas, F.X. Real and N. Malats 
“Study of bladder cancer susceptibility conferred by 309 SNPs in 109 genes participating in in-
flammatory pathways”, 7th World Basic Urological Research Congress. Dublin, Irlanda, 27-29 
setembre de 2007.

—  Porta-Bleda, N.; Gómez, G.; Calle, M.L. “Different interpretations for the sub-sur-
vival functions in a competing risks framework”. Comunicació oral. XXX Congreso Nacional 
de Estadística e Investigación Operativa. Valladolid, 25-28 setembre de 2007.

—  Porta-Bleda, N.; Calle, M,L.; Gómez, G.; Malats, N. “Regression modelling of 
competing risks in a bladder cancer study”, Comunicació oral, International Workshop on 
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Statistical Modelling” Barcelona, del 2 al 6 de juliol de 2007, International Society of Statistical 
Modelling.

—  Calle, M.L.; Urrea, V. “Detecting interactions in high-dimensional genomic data”, 
Comunicació Convidada al Simposi “New Statistical Methods in Genetic Epidemiology”,  XI 
Conferencia Española de Biometría y I Encuentro Iberoamericano. Salamanca, del 20 al 23 de 
juny de 2007 International Biometric Society, Región Española.

—  Porta-Bleda, N.; Calle, M.L.; Gómez, G. “Comparison of alternative regression ap-
proaches for competing risks”, Comunicació oral, XI Conferencia Española de Biometría y I 
Encuentro Iberoamericano, Salamanca, del 20 al 23 de juny de 2007, International Biometric 
Society, Región Española.

—  M.L. Calle, V. Urrea, N. Malats “Improving strategies for detecting genetic pat-
terns of disease susceptibility in association studies”, Comunicació Oral, International Society 
for Clinical Biostatistics, ISCB2007, Alexandroupolis, Grecia, 30 juliol -1 agost de 2007 
International Society for Clinical Biostatistics.

—  Projecte Europeu FP7-HEALTH-2007A- PROJECT 201663-UROMOL: 
Prediction of bladder cancer disease course using risk scores that combine molecular and clini-
cal risk factors. Comisió Europea. Entitats participants: Universitat de Vic, Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas, Universitat Pompeu Fabra y Fundació Puigvert (España), Aarhus 
Univ (Dinamarca), University Hospital Uppsala (Suecia) i University Medical Center (Holanda). 
Durada: Febrer 2008-Febrer 2013. Quantia concedida a la UVic: 104.634€. IP del subprojecte 
UVic: Malu Calle.

Resultats	no	avaluables
—  Murta-Nascimento, F.X. Real, G. Vellalta, M. Garcia-Closas, N. Rothman, 

M.L. Calle, J. Lloreta, A. Tardon, A. Carrato, R. García-Closas, C. Serra, D.T. Silverman, M. 
Dosemeci, J.A. Sánchez, V. Urrea, S. Chanock, M. Kogevinas, N. Malats “Bladder cancer prog-
nosis in relationship to variation in 108 genes coding for proteins involved in inflammatory 
pathways”, BJU International, vol 100 (s3), 1–5 (2007).

—  G. Vellalta, N. Rothman, C. Murta-Nascimento, M.L. Calle, J.A. Sánchez, M. 
García-Closas, M. Gumá, J. Lloreta, J. Fortuny, A. Tardón, A. Carrato, R. García-Closas, C. 
Serra, D.T. Silverman, M. Dosemeci, V. Urrea, S. Chanock, M. Kogevinas, F.X. Real and N. 
Malats “Study of bladder cancer susceptibility conferred by 309 SNPs in 109 genes participating 
in inflammatory pathways”, BJU International, vol 100 (s3), 1–5 (2007).

—  M.L. Calle, V. Urrea, N. Malats “Improving strategies for detecting genetic pat-
terns of disease susceptibility in association studies”, Book of Abstracts of the 28th Annual 
Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, ISCB2007, pp 101. M. 
Kenward & G. Touloumi editors, Alexandroupolis, Grecia, 30 juliol -1 agost de 2007.

—  Porta-Bleda, N.; Calle, M.L.; Gómez, G.; Malats, N. “Regression modelling of com-
peting risks in a bladder cancer study” Proceedings of the 22nd International Workshop on 
Statistical, J. del Castillo, A. Espinal, and P. Puig editors, pp 512-517. ISBN 978-84-690-5943-2, 
Barcelona, del 2 al 6 de juliol de 2007.

—  Porta-Bleda, N.; Calle, M.L.; Gómez, G. “Comparison of alternative regression 
approaches for competing risks”, Proceedings of the XI Conferencia Española de Biometría 
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y I Encuentro Iberoamericano, P. Galindo et alt. editors, pp 119. ISBN 978-84-9718-471-7. 
Salamanca, del 20 al 23 de juny de 2007.

—  Calle, M.L.; Urrea, V.; Malats, N.; Van Steen, K. “MB-MDR: Model-Based 
Multifactor Dimensionality Reduction for detecting interactions in high-dimensional genomic 
data”, Document de Recerca. Universitat  de Vic, 2007. 

—  Porta, N.; Gómez, G.; Calle, M.L.; Malats, N. “Competing Risks Methods”, 
Document de Recerca, 2008, Departament d’Estadística i Investigació Operativa. Universistat 
Politècnica de Catalunya. 2008.

—  Calle, M.L.; Urrea, V. “Detecting interactions in high-dimensional genomic data”, 
Proceedings of the XI Conferencia Española de Biometría y I Encuentro Iberoamericano, P. 
Galindo et alt. editors, pp 51. ISBN 978-84-9718-471-7. Salamanca, del 20 al 23 de juny de 2007.

 Beca de recerca 2007 PIV 10018 (Beques de recerca per a professors investigadors 
visitants a Catalunya). Quantia 9000 euros + 400 euros per viatges.

Altres	activitats	del	grup
—  Organització del “Segon cicle de conferències sobre Biologia de Sistemes: Estructura, 

Funció, Evolució”. 6 i 7 de maig de 2008. Universitat de Vic.
—  Jordi Planas. “Biologia de Sistemes: el currículum”. Segon cicle de conferències so-

bre Biologia de Sistemes: Estructura, Funció, Evolució. 6 i 7 de maig de 2008. Universitat de 
Vic.

—  Jordi Planas. Assistència al Curs d’Epidemiologia Genètica. Universitat de Vic.
—  Josep M. Serrat. “Evolució molecular de la regió reguladora dels gens humans”. 

Segon cicle de conferències sobre Biologia de Sistemes: Estructura, Funció, Evolució. 6 i 7 de 
maig de 2008. Universitat de Vic.

 Professora visitant: Kristel van Steen, Department of Electrical Engineering and 
Computer Science, University of Liège, Liège. Estada a Vic els mesos de maig i juny 2008. 
Beca de recerca 2007 PIV 10018 (Beques de recerca per a professors investigadors visitants a 
Catalunya). 

—  Concessió del projecte: Métodos avanzados de análisis de supervivencia en estadís-
tica genética (Subprojecte UVic: Estadística genética: las bases genéticas de enfermedades complejas.  
Subprojecte UPC: Análisis de supervivencia para múltiples eventos con patrones de censura complejos). 
Juliol 2008. Projecte Ministeri de Ciència i Innovació coordinat.

—  Malu Calle. LIFESTAT 2008. Statistics and Life Sciences: Perspectives and 
Challenges. 10-13 Març, 2008. Munich, Alemanya.

—  Malu Calle. 3rd Meeting of the International Consortium of Case-control Studies 
on Bladder Cancer. 18-19 juny 2007. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

GRUP DE RECERCA EN CODISSENY  hARDWARE-SOFTWARE
Coordinador:	Pere Martí Puig
Membres	del	grup:	Cristina Borradellas, Enric López, Pere Martí, Juli Ordeix, Ramon Reig, 
Moisès Serra
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Activitat	general	del	grup
 El Grup de Codisseny Hardware Software (CoHW-SW) és un equip de treball constituït 
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. El disseny d’algorismes ràpids, l’anàlisi wave-
lete, anàlisi multiresolució i processament multidimensional de senyals.

Projectes,	activitats	i	resultats
Seminari. Evolució dels estàndards en televisió digital. Realitzat per María Ángeles 

Vázquez Castro.  Dijous 31 de gener de 2008. Aula Segimon Serrallonga.
Presentació de la tesi de Ramon Reig i Bolaño. “Aplicacions de tècniques de fusió de 

dades per a l’anàlisi d’imatges de satèl·lit en oceanografia”.
En el període avaluat s’ha realitzat una sol·licitud al MEC (no concedida).
En el període avaluat s’ha realitzat una sol·licitud en el marc del pla AVANZA I+D 

(resolta favorablement).

Publicacions	i	participació	en	congressos
 Publicacions:

—  Borralleras, C.; Rubio, A. Orderings and Constraints: Theory and Practice of Proving 
Termination. Rewriting, Computation and Proof. Berlin: Springer, 2007 (Coautor capítol de llibre, 
opuscle o estudi introductori)

— Marti-Puig P. “New FFT/IFFT factorizations with regular interconnection pattern 
stage-to-stage subblocks”. Documents de recerca, Uvic, 02/04/2008 (Document de recerca).

Pòsters:
—  Martí-Puig P. “RADIX-R FFT and IFFT factorizations with equal stage-to-stage 

interconnection pattern”. 15th European Signal Processing Conference. Poznan, Poland. 15-16 
nov 2007.

 Congressos de comunicació estatal:
—  Reig-Bolano, R.; Parisi, V.; Garcia-Ladona, E.; Martí-Puig, P. “Georeferenciación 

de imágenes oceanográficas mediante descriptores de contornos”. XXII Simposium Nacional 
de la Unión Científica Internacional de Radio. URSI 2007. Tenerife. 19-21 setembre 2007.

—  Marti-Puig, P.; Reig-Bolano, R. “Parche microstrip para los nodos de una red de 
sensores que opera en la banda ISM de 2,4GHz” . XXII Simposium Nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio. URSI 2007. Tenerife. 19-21 setembre 2007.

—  Marti-Puig, P.; Reig-Bolano, R. “Antena microstrip de bajo coste para red de senso-
res que opera en la banda ISM de 2,4GHz”. XXII Simposium Nacional de la Unión Científica 
Internacional de Radio. URSI 2007. Tenerife. 19-21 setembre 2007.

—  Reig-Bolano, R.; Juvanteny, J.; Paris, V.; Martí-Puig, P. “Alineamiento de mamo-
grafías mediante descriptores de contornos”. XXII Simposium Nacional de la Unión Científica 
Internacional de Radio. URSI 2007. Tenerife. 19-21 setembre 2007.
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 Congressos de comunicació internacional:
—  Marti-Puig, P.; Serra, M.; Reig-Bolano, R. “Low Complex OFDM-CDMA Based 

Wireless Sensor Network in the HF Band: DownLink”. Second International Workshop on 
Marine Technology. Vilanova, Spain. 15-16 nov. 2007.

—  Martí-Puig, P.; Serra, M.; Reig-Bolano, R. “Low Complex Wireless Sensor Network 
Uplink in the HF band”. Second International Workshop on Marine Technology. Vilanova, 
Spain. 15-16 nov. 2007.

—  Reig, R.; Parisi, V.; García-Ladona, E.; Martí-Puig P. “Satellite Image Georegistration 
From Coast-line Codification”. Second International Workshop on Marine Technology. 
Vilanova, Spain. 15-16 nov. 2007.

—  Reig, R.; Parisi, V.; García-Ladona, E.; Martí-Puig, P. “A Model-Based Expansion 
on Interpolation for Multiresolution Sparse Data” Second International Workshop on Marine 
Technology. Vilanova, Spain. 15-16 nov. 2007.

—  Reig, R.; García-Ladona, E.; Parisi, P.; Martí, V. “A recursive approach to Multiscalar 
Data Interpolation of sparsely sampled sea surface measurements at different spatial resoluti-
ons” Oceans & Techno-Ocean 2008. Kobe, Japó., 8-12 Apr. 2008.

GRUP DE RECERCA EN FOTÒNICA
Coordinador: Carles Serrat
Membres	del	grup: Carles Serrat, Montserrat Corbera, Pere Martí,  Raimon Pericas, David 
Camacho

Activitat	general	del	grup
 El grup està treballant en dues línies de recerca:

 1. Fotònica ultraràpida i control quàntic coherent.
En aquesta línia estudiem polsos de llum de durades molt curtes –de l’ordre dels fem-

tosegons (10-15s) i attosegons (10-18s) i investiguem tècniques per fer enginyeria d’aquests pol-
sos. Amb aquestes tecnologies estudiem la detecció i manipulació selectiva d’agents químics i 
biològics, investiguem el control de reaccions químiques i de processos no lineals en àtoms i 
molècules, i investiguem la visualització de la dinàmica en química i bioquímica a partir de la 
mesura i el control del paquet d’ones electrònic amb polsos de raigs X sintetitzats. Les nostres 
investigacions tenen aplicació en camps com ara la diagnosi i la teràpia mèdica, i en telecomu-
nicacions i teoria quàntica de la informació, entre altres.
 
2. Captació de llum i conversió d’energia solar.

 En l’actualitat estudiem l’absorció de llum en carotenoides i altres molècules comple-
xes amb tècniques de control quàntic coherent, i treballem en la modelització de cèl·lules solars 
i nanosistemes artificials biomimètics que permeten emular el procés natural de la fotosíntesi.

 Les investigacions i projectes relacionats amb les nostres línies d’investigació són teò-
rics però estan sempre vinculats a investigacions experimentals que es realitzen en el sí de grups 
nacionals i internacionals amb els quals col·laborem activament.
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Projectes,	activitats	i	resultats
 Organització de cursos:

Curs del Màster Interuniversitari de Fotònica “PhotonicsBCN: courses by visiting 
professors”. “Fundamentals of time-resolved nonlinear spectroscopy” 

Prof. Tiago Buckup, Philipps Universität Marburg (Alemanya). 
Juny 4 i 5, 15:30 - 18:00, aula T-117, EPS-UVic.
Finançament MEC: “Ayuda para la movilidad de profesores visitantes en másteres ofi-

ciales para el curso 2007-08 referencia: MAS2007-00134-P”

 Organització de seminaris:
 1. “Coherent control of neutral atoms in optical traps”
Dr. Jordi Mompart (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dimarts 17 de Juny, EPS - UVIC aula T118 de 15:00 a 15:50
Finançament MEC “Red Temática en Óptica Cuántica y No Lineal”

 2. “Bose Einstein condensates in optical lattices: Matter-wave lattice solitons”
Dra. Verònica Ahufinger (Universitat Autònoma de Barcelona)
Dimarts 17 de Juny, EPS - UVic aula T118 de 16:00 a 16:50
Finançament MEC “Red Temática en Óptica Cuántica y No Lineal”

Publicacions	i	participació	en	congressos
 Publicacions:

 1. T. Buckup, J. Hauer, C. Serrat and M. Motzkus, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41, 
074024 (2008)

 2. Yu. Loiko and C. Serrat. Physical Review A 76, 013815 (2007) 
 3. C. Masoller, C. Serrat and R. Vilaseca. Physical Review A 76, 043814 (2007)
 4. “Optimal bi-chromatic two-photon excitation with near-resonant chirped pulses”. 

C. Serrat and J. Biegert. ICCMSE - International Conference on Computational Methods in 
Science and Engineering 2007 AIP Conference Proceedings 963, vol. 2B, p. 801. Theodore E. 
Simos and George Maroulis (Eds.)

Ponències:
 1. “Modeling quantum control of multiphoton transitions and CARS” C. Serrat, M. 

Corbera, P. Martí, R. Pericas and J. Biegert, 7th European Conference on Nonlinear Optical 
Spectroscop, ECONOS, Innsbruck, Austria, 2008.

 2. C. Serrat (invitada) 5th International Workshop on Optimal Control of Quantum 
Dynamics: Theory and Experiment, Ringberg Castle, Tegernsee, Germany, 2007.

 3. “Open-loop control of molecules with multipulses”. Tiago Buckup, J. Hauer, C. 
Serrat and M. Motzkus (Invited). 5th International Workshop on Optimal Control of Quantum 
Dynamics: Theory and Experiment, Ringberg Castle, Tegernsee, Germany, 2007.
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Pòsters:
 1. “Control of excited state population and vibrational coherence with shaped re-

sonant and near-resonant excitation”. T. Buckup, J. Hauer, C. Serrat and M. Motzkus. XVI 
International Conference on Ultrafast Phenomena - UP, Stresa, Italy 2008.

 2. “Modeling coherent control of multi-photon transitions and CARS with density 
matrix equations”. C. Serrat, M. Corbera, Pere Martí and Jens Biegert. 5th International 
Workshop on Optimal Control of Quantum Dynamics: Theory and Experiment, Ringberg 
Castle, Tegernsee, Germany, 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), Dra. Gora Merseburger Canals (GRMA), 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)
Col·laboradors:	Guerau Arisa (SART-Prof. Lliberal), Dr. Josep Saña (Prof. Lliberal), Dr. Josep 
M. Ninot (Biologia UB).

Activitat	general	del	grup
 El grup de recerca en Medi Ambient (GRMA) està integrat per investigadors/es dels 

l’àmbits de  les ciències físiques, químiques i biològiques i de l’enginyeria agrònoma. 
La composició multidisciplinar del grup fa possible que es desenvolupin projectes de 

recerca i de I+D, que resolguin 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 2007-2008 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
. Obtenció de nanopartícules de coure i plata en matrius vítries, mitjançant mètodes 

sostenibles.
 El GRMA participa en tasques de formació continuada i en projectes de recerca subven-

cionats (MCYT, ASESORAS) amb institucions i Universitats (DARP- Departament d’Agricul-
tura, 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, 

107Recerca i publicacions



UAB, UPC, UdL, UdG); i també, amb empreses mitjançant convenis propis UVic - empresa  
o amb ajuts del Ministeri (Projectes PROFIT). El GRMA ha incorporat una Investigadora 
Ramon i Cajal.

Projectes,	activitats	i	resultats
 Transferència de coneixement:

 Guerau Arisa, Albert Hueso, Josep Turet, Consol Blanch “Identificació i quantificació 
de les emissions de compostos volàtils durant el procés de compostatge”, conveni Agrotech de 
transferència de coneixement. PROFIT FIT-310200-2005-224.

 Carme Casas, Xavier Serra “Avaluació de la resposta a l’adobat amb purins de porc en 
una rotació de conreus de doble cultiu a la comarca d’Osona”. Conveni UVic-DAR.

 Víctor López, Guerau Arisa, Anna Busquets, Josep Turet. Plan trianual de experimen-
tación en digestión metanogénica. Conveni R+D amb Ros Roca Ingeniería del Medio Ambiente, 
S.L.

 Patent del procés operacional de compostatge d’Agrotech “Procedimiento para la pro-
ducción de compost”. Referència: ES 2 258 930 B1. Titular: Agrotech Biotecnologia Aplicada, 
S.A. (Vic). Inventor: Josep Turet Capellas. Data de publicació: 16.06.2007.

 Carme Casas. Projecte de transferència del coneixement: Mapa de vegetació a escala 
1:50.000  del full 294 (Manlleu).

 Consol Blanch. Conveni específic de col·laboració institucional entre la UVic i la UdL. 
Durada tres anys. 25 de març de 2008.

Projectes de recerca:
 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 compos-
tatge”; integrat en el projecte d’Agrotech Tecnologia Aplicada Desarrollo tecnológico del compostaje 
de los purinesi los estiercoles para la obtención de fertilizantes de alta calidad (PROFIT FIT-310200-
2005-224). Import 1a i 2a fase: 67.759,50 €.

 Consol Blanch, Núria Barniol. Aprovechamiento de material vegetal i residuos procedentes 
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).

 Miquel Caballeria. Morfodinámica de playas: Predicciones en las grandes escalas espacio-tem-
porales (CTM2006-08875/MAR). Durada: 01/10/ 2006-30/09/2009. Investigador principal: Dr. 
Albert Falqués Serra. UPC-Barcelona.

 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 y Estany de Sant Maurici.

 — Projecte transferència del coneixement: Mapa de vegetació a escala 1:50.000  del 
full 294 (Manlleu).

 Víctor López. Aplicación de métodos electroquímicos a la degradación de colorantes reactivos 
y reutilización de las aguas residuales de tintura (referència CTM2004-05774-C02-01).
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 Judit Molera. Análisis térmico de dos variantes nanoestructuradas de silicio amorfo hidro-
genado: silicio microcristalino y silicio polimorfo. Plan Nacional I+D+ (2004-2007) Ministerio de 
Educación y Ciencia. Col·laboració amb la UdG. Import: 58.080 euros.

Altres resultats
 Judit Molera. Els colors del coure. Disseny del mòdul i elaboració dels materials. Museu 

del Coure - La  Farga Lacambra, 2008.

Participació en Formació Continuada. Divulgació del Coneixement:
 “Químic i Medi Ambient. Estratègies per minimitzar l’impacte de l’activitat antro-

pogènica sobre el medi”. Sessió científica de la Societat Catalana de Química a la UVic, 14 de 
novembre de 2007. Coordinació: Consol Blanch. Conferències impartides:

-Decoloració i reutilització de les aigües residuals en la indústria tèxtil, a càrrec de 
Victor Lòpez, UVic.

- Ús d’oli de colza com a combustible. Demostració del funcionament d’un motor amb 
oli vegetal, a càrrec de Josep Puig, UPC, Barcelona.

- Valoració de subproductes de la indústria agroalimentària per a la obtenció de pro-
ductes bioactius, a càrrec de Josep Lluís Torres, CSIC-CID, Barcelona. 

 “Noves tendències en la preparació i purificació de la mostra. Aplicades en alimentació 
i en matrius mediambientals”. 2a Jornada tècnica del grup de recerca en Medi Ambient. UVic, 
28-29 de maig de 2008. Coordinació: Consol Blanch. Conferències impartides i tècniques pre-
sentades:

- Tècniques de digestió i d’extracció: Microones, SPE-extracció en fase sòlida, ASE- 
extracció accelerada amb solvents.

- Tècniques cromatogràfiques de separació i de quantificació: cromatografia iònica, 
HPLC-EM a càrrec de Marisa Lleberia, Ramon Roses, Ricard Riera de Vertex Technics, S.L.

 “Macroinvertebrats aquàtics continentals: aplicacions en recerca, gestió i canvi global”. 
Entitat organitzadora: Universitat d’Estiu de Vic, Escola Politècnica Superior. Coordinadora: 
Gora Merseburger. Professorat: Jesús Ortiz i Gora Merseburger. Lloc: Universitat de Vic, Vic, 
juliol 2008. 30 h.

Publicacions	i	participació	en	congressos

Publicacions:
—  Ferran, A.; Casas C. La Cultura del No. El conflicte ambiental i Territorial a Catalunya. 

Vic: Eumo editorial, 2008.
— Casas, C. Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la Plana de Vic. Publicació 

de l’IEC, secció Ciències. 2008 (en premsa)
— Ninot, J.M., Petit, A. Casas, C. 2008. “On the role of Seed Bank of Rich Pasture 

Communities in a Fragmented Submediterranean Landscape”. A: Schöder Hans G. (editors): 
Grasslands: Ecology, Management and Restoration. Nova Publischers.

— T. Pradell, J. Molera, A.D. Smith; M.S. Tite. “The invention of lustre: Iraq 9th and 
10th centuries AD”. Journal of Archaeological Sciences 35 [5], 1201-1215. (2008).
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—  J. Molera, T. Pradell, J. Farjas, X. Alberch, J. Burch; M. Sureda. “La cerámica do-
rada del Mas Llorens de Salt. Avances en Arqueometría 2005”. Actas del VI Congreso Ibérico de 
Arqueometría, 2005, 102-120. (2007). 

— T. Pradell, J. Molera, M. Pantos, A. Smith, C. Martin; A. Labrador.  “Temperature-
Resolved Reproduction of Medieval Luster”. Applied Physics A, 90, 81-88 (2008).   

—  T. Pradell, J. Molera, A.D. Smith and M.S. Tite. “Early Islamic Lustre from Egypt, 
Syria and Iran (10th to 13th century AD)”. Journal of Archaeological Sciences XX, 1-14 online first. 
(2008). DOI 10. 1016/j jas 2008.05.011 

—  Xavier Serra, “Plan de adobado”, a La pàgina del cerdo. http:// www.3tres3.com/medi-
oambiente/ficha (23.04.08), 5 pàgines.

—  Ortiz, J.D.; Merseburger, G. (resum acceptat) “Restoration, rehabilitation and gar-
dening in Mediterranean stream ecosystems”. In Columbus F. (editor) Ecological Restoration. 
Nova Science Publishers, Hauppauge, New York. (Capítol de llibre. Contribució convidada).

—  Ortiz, J.D.; Merseburger, G. (en premsa) “Stream management in Mediterranean 
ecosystems”. In Alonso, M.S. and Rubio, I.M. (editors) Ecological Management: New Research. 
Nova Science Publishers, Hauppauge, New York. (Capítol de llibre. Contribució convidada).

Comunicacions a congressos:
 N. Barniol, A. Crespi, C. Blanch, “Caracterització del perfil d’àcids grassos en residus de 

la indústria agroalimentària: fruits secs i mantega de cacau”. V Trobada de Joves Investigadors 
dels Països Catalans, Vic 28-29 de gener de 2008.

 N. Barniol, A. Crespi, M. Torres, C. Blanch, “Assessment of unsaturated fatty acid 
profile in nuts”. VI Congreso Internacional Alimentación, Nutrición y Dietética.III Simposio 
de Alimentos Funcionales. El Escorial, 9-11 d’abril 2008.

 Guerau Arisa, Albert Hueso, Consol Blanch. “Determinació de compostos orgànics 
volàtils (COV) en entorns rurals i urbans de la Plana de Vic”. V Trobada de Joves Investigadors 
dels Països Catalans organitzada per la Societat Catalana de Química del Institut d’Estudis 
Catalans i la UVic. Vic, gener de 2008.

 Moretto, A.; Escobar, J.; Rodríguez, J.; Casas, C. “Cambios en el suelo y la vegetación 
en una área de acampe en el Parque Nacional Tierra del Fuego”. II Congreso Latinoamericano 
de Parques Nacionales y Áreas Protegidas. Bariloche, 1 al 6 de octubre de 2007.

 Casas, C. i Salvat A. “Les poblacions d’Astragalus austriacus a la Plana de Vic”. I Jornades 
Catalanes de Conservació de la Flora. Blanes, 2 i 3 de juny de 2008.

 Víctor López. Conferència: “Decoloració i reutilització de les aigües residuals en la 
indústria tèxtil”. Sessió Científica de la Societat Catalana de Química, Universitat de Vic, 14 de 
novembre de 2007.

 Gutiérrez, C.; López-Grimau, V.; Riera-Torres, M.; Vilaseca, M.; Crespi, M. 
“Electrochemical treatment and reuse of dyeing effuents”. 21th IFATCC Congres, Barcelona 
2008 

 T. Pradell, J. Molera, A. Climent-Font, A.D. Smith, Glassac 08. “Glass Science in Art 
And Conservation”. Technology of Islamic Luster. València 5-7 marc 2008.

 J. Roqué, J. Molera, J. Pérez-Arantegui, i M. Vendrell-Sat. “Los colores del reflejo me-
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tálico del taller de les Oyereis Xiques” (Paterna, València, S. XIII al XVI). “Nanoestructura, 
composición química y condiciones de cocción”. VII Congreso Ibérico de Arqueometría. 
Madrid, 10 d’octubre de 2007.

 Busquets, Anna M. “Tratamiento biológico por nitrificación  - desnitrificación inten-
siva en ciclo SBR Simple”. Expoaviga , Barcelona 15-18 d’abril de 2008.

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.

Assistència a jornades i congressos:
 Núria Barniol ha assistit al VI Congreso Internacional Alimentación, Nutrición y 

Dietética. III Simposio de Alimentos Funcionales, El Escorial, 9-11 d’abril 2008.
 Judit Molera ha assistit al VII Congreso Ibérico de Arqueometria. Madrid, 10 d’octu-

bre de 2007.
 — Ha assistit al II International Congreso on Glass Science in Art and Conservation. 

València 5-7 de març de 2008.
 — Ha assistit a la Jornada sobre “Sistemas d’informació geogràfica al món local”, or-

ganitzada per Telecentre SBG i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau,14 de desembre de 
2007.

 — Ha assistit a la Jornada sobre “Oportunitats per a l’estalvi i la reutilització de l’aigua”, 
organitzada per Telecentre SBG i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, 29 de febrer de 
2007.

 — Ha assistit a la Jornada sobre “La gestió dels residus com a subproductes, casos 
pràctics”, organitzada per l’Agència de Residus de Catalunya. Barcelona, 24 d’abril de 2008.

GRUP DE RECERCA EN PROCESSAMENT DEL 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 3 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 desenvo-
lupar, 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.
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Projectes,	activitats	i	resultats
 J. Solé, estada de recerca al Gipsa-Lab de l’Institut National Polytechnique de Grenoble 

(INPG), de l’11 de juny al 13 de juliol de 2007 (un mes), per participar en un projecte sobre apli-
cacions de mètoides BSS/ICA a senyals biomèdiques (fMRI), amb una beca per a estades de 
recerca de la UVic.

 J. Solé, V. Zaiats. Títol del projecte: «Separación lineal y no lineal de señales. Teoría y 
aplicaciones en neurociencias y procesado de voz» 

Entitat financiadora: MEC (ref. TEC2007-61535)
Entitats participants: Universitat de Vic
Investigador responsable: Dr. Jordi Solé-Casals 
Nombre d’investigadors participants: 3
Duració: des del 10/2007 fins al 09/2008.
 Acción complementària MEC. Títol: “The Barcelona Conference on Asymptotic 

Statistics 2008”. Investigador principal: Dr. Vladimir Zaiats. Duració: setembre 1-5, 2008. 
Subvenció concedida: 8.000 euros. Entitat organitzadora de l’activitat: Centre de Recerca 
Matemàtica (CRM), Bellaterra.

 Jordi Solé Casals: Chairman d’una sessió al congrés nacional de l’URSI 2007.
 Jordi Solé Casals: membre del comite cientific i reviewer dels  següents congressos 

internacionals:
 a) IWINAC 2007
 b) IWANN 2007
 c) ICA 2007
 d) SETIT 2007, SETIT 2008
 e) ICASSP 2007
 M. Corbera. Membre del comité organitzador del congrés: “X Workshop on Celestial 

Mechanics”, CRM (Barcelona), setembre 2007
 Vladimir Zaiats: Chairman d’una sessió al congrés internacional “26th International 

Seminar Stability Problems for Stochastic Models”, Nahariya, Israel, 22-26 d’octubre de 2007.
 Sol·licitud ARCS “The Barcelona Conference on Asymptotic Statistics 2008”. 

Investigador principal: Dr. Vladimir Zaiats. Import sol·licitat: 4.200 reuros. Sol·licitud dene-
gada.

 V. Zaiats. Membre de l’Editorial Avdisory Committee de la revista Internacional 
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) i membre del tribunal de les proves 
DEA del Departament de Matemàtiques de la UAB. Proves realitzades: 14/6/2007, 9/11/2007.

	Publicacions	i	participació	en	congressos
 Publicacions:

—  F. Rojas, J. Solé-Casals, C.G. Puntonet, (2007) “An Evolutionary Approach for Blind 
Inversion of Wiener Systems”, Independent Component Analysis and Blind Signal Separation. 
ISBN: 978-3-540-74493-1. pp. 260-267. Lecture Notes in Computer Science Publisher: Springer-
Verlag Heidelberg ISSN: 0302-9743. Volume 4666/2007 

—  J. Solé. Revisor “Speech Communications” (22/02/2008, 11/06/2008), “Neuro-
computing” (02/07/08, 14/09/07, 10/10/07). 
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—  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”, 
Internat. J. Bifur. Chaos Appl. Sci. Engrg. 17, pp. 3295-3302

—  M. Corbera. Revisor “Nonlinearity” (26/03/2008), MR2310650, 2301723, 2336781, 
2321716, 2296297, 2244429, 2239781, 2213848, 2209855, 2152583.
Congressos:

—  M. Corbera, J. Llibre, “Periodic orbits bifurcating from heteroclinic loops”. X 
Workshop on Celestial Mechanics, CRM (Barcelona), setembre 2007.

—  J. Solé-Casals, F. Vialatte, Z. Chen, A. Cichocki. “Investigation of ICA algorithms 
for feature extraction of EEG signals in discrimination of Alzheimer disease”. Biosignals 
2008.

 — “Investigation of ICA algorithms for feature extraction of eeg signals in discrimina-
tion of Alzheimer disease”. Biosignals, Funchal (Portugal), 2008.

—  J. Solé-Casals , Christian Jutten  “Estimación de funciones no lineales en mezclas 
post-no lineales”, XXI Simposium de la Unión Científica Internacional de Radio URSI’2007 
Universidad de La Laguna, Tenerife, setembre de 2007. 

—  J. Solé. Participació en 7th International Conference on Independent Component 
Analysis and Signal Separation, Londres, 9-12 de setembre de 2007.

—  V. Zaiats “Statistical estimation of the response function” 26th International 
Seminar Stability Problems for Stochastic Models, Nahariya, Israel, 22-26 d’octubre de 2007.

GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIA D’ALIMENTS
Coordinadora:  Dra. Marta Otero Viñas (en funcions)
Membres	del	grup: Dra. Consol Blanch Colat, Núria Barniol Noguer*, Anna Dalmau Roda, 
Albert Hueso Morell, Dr. Emili López Sabater, M. Mercè Molist López, Dra. Marta Otero 
Viñas, Lídia Raventós Canet, Míriam Torres Moreno*.          *predoctorals

Activitat	general	del	grup
 El grup de recerca en Tecnologia d’Aliments està integrat per investigadors/es de l’àm-

bit de ciències químiques i biològiques, veterinària i enginyeria agrònoma; la multidisciplinaritat 
d’aquest grup fa que es desenvolupin línies de recerca que abasten diferents camps del conei-
xement en ciència i tecnologia dels aliments com ara: anàlisi d’aliments, control de qualitat a la 
indústria alimentària, emmagatzematge d’aliments en atmosferes protectores i optimització de 
processos alimentaris.

La recerca que actualment porta a terme aquest grup es focalitza en els següents pro-
jectes:

. Anàlisi d’aliments: Validació de mètodes analítics i instrumentals.

. Material vegetal com a font de matèries primeres per a l’obtenció de monoacilglicè-
rids i altres productes, per mètodes quimioenzimàtics.

. Millora i conservació de productes de panificació. 

. Millora de l’estabilitat i conservació dels aliments precuinats.

. Conservació i control de qualitat de productes carnis.
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. Extracció i caracterització d’aromes d’aliments.

. Catalogació i explotació de la biodiversitat associada a activitats humanes.
D’aquestes línies de recerca, els projectes que han estat assignats amb priorització 1 

pel CDU són:
. Possibilitats de l’ozonització com a eina per higienitzar i reduir la càrrega bacteriana 

contaminant en superfícies de canals i en instal·lacions.
. Extracció i caracterització d’aromes d’aliments.
. Control i reducció de la presència de Salmonella i d’altres enteropatògens de trans-

missió alimentària en canals de porcí.

Resultats	avaluables	assolits
	Publicacions:

Blanch, C. “Els aliments i els sentits”, a: Codina, F.; Pinyol, R.; Tort, A. i Tuneu, M. 
(eds) Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, juliol de 2007. pp. 71-88.

Congressos:
 Barniol, N.; Crespi, A.; Blanch, C. “Caracterització del perfil d’àcids grassos en residus 

de la indústria agroalimentària: fruits secs i mantega de cacau”. V Trobada de Joves Investigadors 
dels Països Catalans. Vic, gener de 2008. 

 Barniol, N.; Crespi, A.; Torres, M.; Blanch, C. “Assessment of unsaturated fatty acid 
profile in nuts”. VI Congreso Internacional de Alimentación, Nutrición y Dietética. Madrid, 
abril 2008.

 Participació en projectes de recerca competitius:
 Blanch, C.; Barniol, N. “Material vegetal como fuente de materia prima para la obten-

ción mediante procesos quimioenzimáticos de monogliceridos y otros productos con interés 
comercial”. Projecte en col·laboració amb la UdL, amb finançament del Ministeri d’Educació i 
Ciència (CTQ2006-07451). Durada: 1/10/2006-30/09/2009. 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 Departament d’Indústries Agroalimentàries.

 
 Participació en projectes de transferència de coneixement:

 Blanch C. Conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic (CHV): “Aplicació de la croma-
tografia líquida (HPLC-IRD) a la determinació del perfil de glúcids dels aliments de la dieta me-
diterrània”. VII Beca d’investigació d’Osona, concedida per l’Academia de Ciències Mèdiques 
d’Osona a l’HGVic. Import 5.103,00 €. OTRI – UVic. Han col·laborat els estudiants David 
Ribas (3r LCA), Susanna Arbat (2n CTA) i Núria Planell (4rt Biotecnologia).

Activitats	i	altres	resultats	del	grup
 Les activitats portades a terme pel Grup de Recerca en Tecnologia dels Aliments s’han 

agrupat segons els següents àmbits:
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1.  Transferència de coneixement. Participació en Formació Continuada. Divulgació del Coneixement

1.1. Màsters i Cursos de Postgrau impartits

.  Màster en Qualitat i Seguretat alimentària: M.M. Molist i A. Hueso participen en el dis-
seny i revisió dels continguts d’aquest màster de títol propi de la UVic, que també s’im-
parteix com a curs on line d’extensió universitària des del curs 2005/06. Màster coordinat 
juntament amb l’empresa BTC.

.  Màster en Medi Ambient en la Indústria Alimentària (en procés d’elaboració): M.M. 
Molist i A. Hueso participen en el disseny i revisió dels continguts d’aquest màster de 
títol propi de la UVic, que també s’impartirà com a curs on line d’extensió universitària. 
Màster coordinat juntament amb l’empresa BTC.

.  Màster Universitari de Comunicació i Gastronomia de la UVic (EUCS-FEC): C. Blanch 
ha participat com a coordinadora i professora del Mòdul “Anàlisi Sensorial”. Novembre-
desembre de 2007.

.  Curs de Transformació de matèries primers biològiques: L. Raventós, M.M. Molist i 
A. 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 2008. 

En el marc d’aquest curs s’han organitzat les següents jornades i visites:

Jornades:
1a Jornada sobre matèries primeres biològiques, 7-8 de març de 2008:
Elaboració i transformació de pa i de productes càrnics. Planta Pilot de la UVic.
Conferències sobre Cria i engreix de porc ecològic. Impartida per Embotits Salgot.
Conferència sobre Elaboració de farina ecològica. Impartida per Farines Ylla.
2a Jornada sobre matèries primeres biològiques: Normativa i control en indústries de 
transformats biològics. En el marc de Biocultura. UVic, 9-10 maig de 2007.

Visites:  
Març de 2008:  Albet i Noia. Sant Pau d’Ordal.
   Liquats vegetals. Viladrau.
Maig de 2007:  Ecobian. Carn ecològica. Castellterçol.

   Vegetàlia. Castellcir.

1.2. Conferències impartides i activitats de divulgació 

 N. Barniol. Conferència sobre Seguretat Alimentària i Control de la Qualitat. 
Impartida a l’Escola d’Hostaleria d’Osona, març 2008.

 C. Blanch i E. Rovira van organitzar un tast dirigit de llonganisa de Vic per un col-
lectiu de professionals de l’art promogut per Eumogràfic. Laboratori del Gust, UVic, de-
sembre de 2007.

C. Blanch va formar part del jurat del tercer concurs per a la valoració i qualificació 
de butifarres i bulls a la Festa del Porc i la Cervesa de Manlleu, organitzat per l’Oficina de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu. Manlleu, 29 de setembre de 2007.
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 — Va ser convidada a assistir a la presentació al col·lectiu científic de Món Sant Benet 
i del Centre de Recerca en Gastronomia Alícia. Sant Fruitós del Bages, 29 de novembre de 
2007. 

 — Va organitzar un tast dirigit de llonganisa de Vic per a públic en general en la 
inauguració de l’exposició “Mediterrànies” al Centre d’Art La Panera de Lleida. 20 de 
desembre de 2007.

 — Va representar la UVic a la Comissió de la Setmana de la Ciència de la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).

 — Va representar la UVic al Consell Català de Comunicació Científica, C4, de la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 

 M.M. Molist. Conferència sobre Perspectives de futur dels productes ecològics a 
Europa. Organitzada en el marc del curs de transformació de productes ecològics. Vic, 
març 2008.

  
1.3. Conferències i jornades organitzades:

— C. Blanch i M. Otero-Viñas van formar part del comitè local d’organització de 
la V Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans organitzada per la UVic en 
col·laboració amb la Societat Catalana de Química de l’Institu d’Estudis Catalans. El 
Departament d’IACA hi va participar amb dues comunicacions orals (Núria Obradors i 
Guerau Arisa). Vic, gener de 2008. 

1.4. Assistència a congressos:

— M.M. Molist assisteix al II Congrés d’Enginyeria i Biologia dels Aliments. Terrassa, 
novembre 2007.

— M.M. Molist i A. Hueso assisteixen al III Congrés Internacional d’Autocontrol i 
Seguretat Alimentària. Còrdova, abril 2008.

 
1.5. Participació en projectes de recerca aplicada: 

 E. López-Sabater participa en el pla estratègic del clúster de la carn de porc i indús-
tries auxiliars “INNOVACC”. Aquest clúster està format per 58 empreses que donen feina 
a 9.500 treballadors i facturen 3.500 milions d’euros, i algunes institucions entre les quals 
destaquen l’IRTA, CENTA, Parc Tecnològic de Girona, UdG, UVic, FECIC, Cambra 
de Comerç de Girona i Cambra de Comerç de Barcelona-Delegació d’Osona. En aquest 
pla estratègic destaca el “Control de la Salmonella al llarg de la cadena alimentària” un dels 
projectes del grup de recerca amb prioritat 1.

 Hueso, A. Conveni de col·laboració amb Agroalimentària de Savassona SL per al dis-
seny i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’APPCC. Import 9.204 
€. OTRI-UVic.

 — Conveni de col·laboració amb l’empresa Transportes Rosendo Quintana SA i el 
Centre de Disseny d’Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya (CDEI-
UPC) per portar a terme un projecte de desenvolupament i verificació d’un sistema de 
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rentat de camions destinat al transport de bestià porcí. El present conveni s’inclou en la 
documentació presentada per a l’obtenció d’una subvenció otorgada per el CDTI (Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial) per a projectes de promoció tecnològica.

 Hueso, A. i Molist, M.M. Conveni de col·laboració amb Bussines Teghnology and 
Consulting per a l’elaboració i revisió dels continguts del Màster en Higiene i Seguretat 
Alimentària: APPCC. Actualment en procés d’elaboració d’un nou annex per a l’elabora-
ció i revisió dels continguts del Màster MediAmbient en la Indústria Alimentària. Import 
5.750 €. OTRI – UVic.

 Molist, M.M. Conveni de col·laboració amb l’empresa Delirium, SL, per al disseny 
i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’APPCC. Import 4.702,34€. 
OTRI – UVic.

 Molist, M.M. Conveni de col·laboració amb l’empresa Lisagro SL, per al disseny i 
implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en l’APPCC a l’empresa Comsalser 
SA. Import 2.266,15€. OTRI – UVic.

 Molist, M.M. Conveni de col·laboració amb l’empresa Càrniques Vic per al disseny 
i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la UNE-EN-ISO 9001:2000. 
Import 1.424 €. OTRI-UVic.

 Raventós, L. Coordinació i desenvolupament juntament amb l’Associació de Flequers 
d’Osona del Projecte de desenvolupament del Pa de Crostons. Projecte presentat al XIV 
Concurs de Torrelles de Foix on va obtenir el primer premi en la categoria de pa blanc. 
Octubre 2007.

2. Direcció de treballs experimentals en la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments

 Blanch, C. Direcció del Treball Acadèmicament Dirigit “Determinació d’àcids grassos 
i de la humitat de fruits secs”. Treball de l’estudiant Alba Crespi, de 4rt curs de la Llicenciatura 
en Biotecnologia. Treball que forma part del projecte “Material vegetal como fuente de materia 
prima para la obtención mediante procesos quimioenzimáticos de monogliceridos y otros pro-
ductos con interés comercial”. Projecte finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència (CTQ2006-
07451).

3. Sol·licitud de recursos. Finançament de projectes i/o infraestructura 

 Hueso, A. Sol·licitud d’un Projecte amb Finançament Extern en la convocatòria CDTI 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) per a projectes de promoció tecnològica en 
coordinació amb l’empresa Transportes Rosendo Quintana SA i el Centre de Disseny d’Equips 
Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya (CDEI-UPC). El títol del projecte és 
Desenvolupament i verificació d’un sistema de rentat de camions destinat al transport de bestià 
porcí.
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4. Mobilitat del professorat 

 C. Blanch ha visitat el centre del CSIC-IATA (Institut d’Agroquímica i Tecnologia 
dels Aliments), per tal de dur a terme reunions de treball amb l’equip de la Dra. Elvira Costell 
del Dept. d’Anàlisi Sensorial dels Aliments, en relació a l’estada de recerca de Míriam Torres. 
Gener- febrer de 2008.

 — Ha format part del grup de professors que ha acompanyat al viatge d’estudis als 
integrants del Màster Universitari de Comunicació i Gastronomia de la UVic, amb l’objectiu 
de fer un intercanvi amb estudiants de la Università degli Studi di Scienze Gastronomiche de 
Colorno (Itàlia) i de visitar la institució “Slow Food” i diversos elaboradors de productes amb 
denominació d’origen de la zona de Reggio-Emilia: Parmesano Reggiano, Prosciutto de Parma, 
Aceto-Balsàmico de Mòdena.

 — Ha col·laborat en les activitats d’intercanvi d’estudiants del Màster de Gastronomia, 
de la Università di Scienze Gastronomiche, Colorno-Parma. Guia en anglès a la visita  a  Casa 
Riera Ordeix, juny de 2008.

5. Tesis doctorals

5.1. Tesis doctorals en curs
 Torres, M. “Caracterització organolèptica de cacau de distintes procedències. 

Aïllament i caracterització 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 co-
mercial, mitjançant processos quimioenzimàtics”. 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.

5.2. Participació en tribunals de tesis
 M. Otero-Viñas ha format part del tribunal d’avaluació de la tesi  doctoral Efecto de 

la LDL agregada en la activación de Factor Tisular. Mecanismos de señalización en célula mus-
cular lisa de coronaria humana, presentada per la doctoranda Sandra Camino. Tesi realit-
zada a l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (ICCC-CSIC-HSCSP) de Barcelona, i 
defensada a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona el 20 de juny de 2008.

 — Ha format part del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral Efecto de la Angiotensina 
II en la expresión y función del receptor LRP1, presentada per la doctoranda Judith Sendra. 
Tesi realitzada a l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (ICCC-CSIC-HSCSP) 
de Barcelona, i defensada a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona a 17 de 
juliol de 2008.
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Àrea de Ciències de la Salut

GRUP DE RECERCA EN hÀbITS I SALUT
Coordinadora: Núria Obradors i Aranda
Membres	del	grup: Núria Obradors Aranda (EUCS), Eva Rovira Palau (EUCS), Míriam Torres 
Moreno (EUCS), Cristina Vaqué Crusellas (EUCS), Joan Saló i Rich (HGV)

Activitat	general	del	grup
	El grup de recerca està treballant en l’àmbit de l’alimentació saludable. Concre-

tament:
— Avaluació dels hàbits alimentaris de la població infantil i juvenil de la comarca 

d’Osona i del Vallès en relació a trastorns alimentaris. 
.  Valoració de l’estat nutricional i dels hàbits alimentaris de la població escolar de 8 

a 12 anys de la comarca d’Osona (2005-2007).
.  Valoració de l’estat nutricional i dels hàbits alimentaris de la població escolar de 14 

a 16 anys de Vic (2007-08).
.  Avaluació dels hàbits alimentaris i de l’estat nutricional de nens de 9-12 anys de La 

Garriga  (2007-2009).
— Estudi de la influència de les màquines de vending en els hàbits alimentaris dels es-

tudiants de la UVic (2007-08)

Projectes,	activitats	i	resultats
 Núria Obradors i Míriam Torres. Hàbits alimentaris i activitat física en nens de 8 a 12 

anys de la comarca d’Osona (2008). Document de Recerca de la UVic. 
 Conveni de Transferència de Coneixement amb l’Ajuntament de la Garriga per al 

projecte “Avaluació dels hàbits alimentaris i de l’estat nutricional de nens de 9-12 anys de La 
Garriga”. 

Participació	en	congressos
 Torres, M.; Vaqué, C.; Vilà, M.C. “Oferta comercial de alimentos funcionales y evalua-

ción del conocimiento y consumo de los mismos entre estudiantes universitarios”. II Congreso 
Luso-Español de alimentación, nutrición y dietética. Oporto, 27-29 de setembre de 2007.

 Torres, M.; Vaqué, C. “Composición energético-nutricional de productos para depor-
tistas y alimentos tradicionales equivalentes”. II Congreso Luso-Español de alimentación, nu-
trición y dietética. Oporto, 27-29 de setembre de 2007.

 

GRUP DE RECERCA EN SALUT, bENESTAR I qUALITAT DE VIDA
Coordinadora:  Alícia Guidonet
Membres	del	grup: Anna Bonafont, Joan Carles Casas, Eva Cirera, Nilda Estrella, Alícia 
Guidonet, Laura Mascarella, M. Carme Raurell, Salvador Simó, Àngel Torres, Montserrat 
Vall.
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Activitat	general	del	grup
	El treball de recerca del grup es centra en dos àmbits:

 Àmbit assistencial sanitari i social: detecció de problemes i necessitats
1. Diagnòstic de situació de salut. Estudis epidemiològics
. 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 capitatiu.
. Viure a casa. Estudi de les necessitats de la població de Vic majors de 80 anys.
. Epidemiologia del dolor crònic a la comarca d’Osona i descripció del seu impacte 

clínic assistencial.
. Estudi poblacional de prevalença de malalts terminals de patologies cròniques evolu-

tives, símptomes i recursos.

 Àmbit assistencial sanitari i social: disseny i avaluació de metodologies diagnòstiques i d’estratègies d’inter-
venció terapèutica

a) Projectes
A. Estudi de la postura, marxa i moviment.
- Millora de la salut de la gent gran a través d’una intervenció d’exercici físic.
- Incidència de les tècniques de quinesiologia en el dolor mecànic crònic d’esquena.
- Validació de la palpació com a instrument de valoració de la localització anatòmica 

de la musculatura isquiotibial i del nervi ciàtic.
- Relació entre les àlgies vertebrals i l’alteració de la postura i dels patrons de la marxa 

humana en una població d’estudiants de Fisioteràpia de la UVic.
B. Factors socioculturals que incideixen en les representacions i les pràctiques de la 

gent gran de Vic.
- Pràctiques de medicació.
- Educació sanitària dels cuidadors immigrants de la gent gran.
- Alimentació i dones grans.
- El sistema de suport al cuidador principal i les seves necessitats.
C. Un espai per a la memòria, un espai per recordar.
D. Avaluació d’un programa de reeducació vesical en la UI d’esforç, emergència i mixt 

en atenció primària.

Projectes,	activitats	i	resultats
	Projectes de recerca:

 “Una universidad donde convergen la educación, la investigación y la ciudadanía”. IP: 
Salvador Simó.

 Documental del projecte Miquel Martí i Pol. IP: Salvador Simó.
 Pàgina web del projecte Miquel Martí i Pol. IP: Salvador Simó.

 Transferència:
 Disseny conceptual del mediador virtual: mediador virtual lingüístic sanitari: 

MELISA.
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Publicacions	i	congressos
 Publicacions:

 Casamitjana, N.; Torres, A.; Berga, P. (2008) Lèxic de fàrmacs. Barcelona, Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona.

 Vilanova, I.; Bruch, M.; Casas, J.C. (2007) “Hábito alimentario del desayuno en una 
población escolar rural y urbana”. Investigación y cuidados, vol.5, n.10, pp.15-21.

 Comella, A.; Casas, J.C.; Marín, F. et. al. (2007) “Valoración del grado de dependencia 
y del riesgo en caídas en ancianos mediante la fuerza máxima de los músculos de prensión del 
antebrazo y la mano”. XIth International Conference Egrepa 2007. Vigo, Egrepa, pp.103-115.

 — (2007) “Influencia de la actividad física sobre la calidad de vida en mayores no de-
pendientes”. XIth International Conference Egrepa 2007. Vigo, Egrepa, pp.116-126.

 Guidonet, A. (2007) L’antropologia de l’alimentació. Barcelona, UOC.
 Simó, S.; Powell, F.; Kapanadze, M. (2007) “Quijotes en la conquista de la justicia so-

cial”, Revista TOG, www.revistatog.com
 Mir, S.; Simó, S.; Casajús, R. (2007) “Curso de rehabilitación basada en la comunidad: 

caminando hacia la justicia ocupacional”, Apeto, 43.
 Simó, S.; Restrepo, A.; Leonardo, J. (2007) “El colegio del cuerpo: la danza como len-

guaje de justicia social”, Revista TOG, www.revistatog.com
 Simó, S. (2007) “Decálogo de futuro de la Terapia Ocupacional. Realismo mágico: las 

utopías son las realidades de mañana”, Revista TOG,	www.revistatog.com

Congressos:
 Bruch, M.; Casas, J.C.; Vilanova, I. “Hábito alimentario del desayuno en una población 

escolar rural y urbana”. I Congreso Nacional de Enfermería y Salud Escolar. Villajoyosa, 29-31 
de març de 2007.

 Casas, J.C. “Evaluación cualitativa de un programa de reeducación vesical en atención 
primaria”. Congreso franco-español del suelo pélvico y pelviperineología. San Sebastián, 11-13 
d’octubre de 2007.

 — ”Evaluación de un programa de reeducación vesical en la incontinencia urinaria de 
esfuerzo, urgencia y mixta en atención primaria”. Congreso franco-español del suelo pélvico y 
pelviperineología. San Sebastián, 11-13 d’octubre de 2007.

 Casas, J.C.; Faro, M.; Isern, O. “Capacitar a los alumnos para trabajar en cuidados ba-
sados en la evidencia científica”. XI Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. 
Madrid, 14-16 de novembre 2007.

 Casas, J.C.; Comella, A.; Puigdesens, M. et. al. “Autonomía funcional y actividad física 
en mayores”. XXIX Congreso Nacional de Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 2007.

 — ”¿El estado de ánimo de las personas mayores depende del grado de actividad física 
y de la autonomía funcional?”. XXIX Congreso Nacional de Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 
2007.

 Comella, A.; Casas, J.C.; Marín, F. et. al. “La fuerza de prensión de la mano y autonomía 
funcional en personas mayores”. XXIX Congreso Nacional de Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre 
de 2007. 
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— “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares entre 2003 y 2005”. XXIX 
Congreso Nacional de Semergen. Sevilla, 3-6 octubre 2007.

 — “La fuerza de la mano y riesgo de caídas en mayores”. XXIX Congreso Nacional de 
Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 2007.  

Comella, A. “Valoración del grado de dependencia y del riesgo de caídas en ancianos 
mediante la fuerza máxima voluntaria de los músculos de prensión del antebrazo y la mano”. 
XIth International Conference. Vigo 18-20 d’octubre de 2007.

  Fité, B.; Barau, M.; Torres, A. et. al. “Resultados del estudio Pressfarm de seguimiento 
farmacoterapéutico del paciente hipertenso”. V Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. 
Oviedo, 6 d’octubre de 2007.

Marín, F. “Influencia de la actividad física sobre la calidad de vida en mayores no de-
pendientes”. Xith International Conference. Vigo 18-20 d’octubre de 2007.

Simó, S. “Occupational rights in the community-how is this interwoven in Education 
Research?”. Parallel panel sessions of Enothe, 19 d’octubre de 2007.

 — “Social Inclusion though Employement”, Erasmus programme, 17-28 de març de 
2008.

 — “Una universidad donde confluyen la educación, la investigación y la salud mental, 
una experiencia desde la Universidad de Vic”, II Jornadas de Terapia Ocupacional en Salud 
Mental, Reus, 3 d’abril de 2008.

 — “Proyecto de investigación, educación e intervención social Miquel Martí i Pol”, VIII 
Jornadas Nacionales de estudiantes de Terapia Ocupacional, Granada 28 de març de 2008.

 — “Adherencia al tratamiento. Una experiencia desde la terapia ocupacional”, Congreso 
Regional Europeo de la WAP, Bilbao 6 de juny de 2007.

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

Activitat	general	del	grup
	El nostre 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 dopatge.

Projectes,	activitats	i	resultats
	Comella, A. Fisiologia ambiental, corresponent a l’edició 2007-08 del Màster en 

Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica. Departament de Ciències Fisiològiques II. Facultat de 
Medicina. Universitat de Barcelona.
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 — Conferència “Medicina esportiva”, en el marc dels actes programats en l’edició 2008 
de la Setmana Cultural del CEIP La Muntanya. Aiguafreda. Departament d’Ensenyament. 
Generalitat de Catalunya.

 — Direcció de treball de recerca de l’alumna becària del MEC Marta Yuste Colom, 
“Esport escolar i TIC”.

 — Professor invitat en l’assignatura optativa “Malaltia i activitat física” amb la classe 
de dues hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Llicenciatura de Medicina i Cirurgia. Curs 
acadèmic 2007-08. Facultat de Medicina. Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona.

 Comella, A. Marín, F. “Desenvolupament i aplicació del projecte MQD en l’àrea d’Ac-
tivitat Física i Salut”.

 Comella, A. i Mariño, E. Títol del treball: “Atenció farmacèutica comunitària i el ma-
lalt geriàtric: la utilització de medicaments i la repercussió sanitària global”. Data de lectura: 
Pendent. Nom del doctorand: Àngel Torres Sancho. Institució: Universitat de Vic.

 Marín, F. Conferència “Activitat Física i Gent Gran”. Fundació Oratge. Vic. Abril 
2008.

 Solà, M. Lectura i superació del Diploma d’Estudis Avançats.
 — ”Mètodes d’exercici físic terapèutic”. Diada de Fisioteràpia. Vic. 28 de maig de 

2008.
 — ”Programa d’exercicis físics per a la gent gran amb l’objectiu de millorar la mobilitat 

funcional, l’equilibri i l’aspecte social”. VII Jornada Mediterrània de Fisioteràpia. Barcelona, 19 
de maig de 2007.

Publicacions	i	participació	en	congressos
 Publicacions:

 Xantal Borràs, Agustí Comella, Francesc Marín, Ramon Ricart Comella, Eva Cirera. 
“Aplicabilidad de la gonimetría mediante videografía en el seguimiento de programas de flexi-
bilidad”. Biomecánica, 15(1): 28-33, 2007. Clau: A.

 —  “Comparación entre la videografía y el método Sit and Reach para la valoración de 
la flexibilidad isquiotibial en deportistas escolares”. Biomecánica, 15(1): 38-41, 2007 Clau: A.

 Agustí Comella, Joan Carles Casas, Francesc Marín, Pilar Puigdesens,  Casimiro 
Javierre, Olga Company, Montserrat Arias, Anna Moreta. “Valoración del grado de dependen-
cia y del riesgo de caídas en ancianos mediante la fuerza máxima voluntaria de los músculos 
de prensión del antebrazo y la mano”. A: Physical Activity, Health Promotion and Aging. Book of 
abstracts. Pp: 103-115. Litosprint, Pontevedra: 2007. ISBN: 978-84-612-0035-1. Clau: C.

 — “Influencia de la actividad física sobre la calidad de vida en mayores no dependien-
tes”. A: Physical Activity, Health Promotion and Aging. Book of abstracts. Pp. 116-127. Litosprint, 
Pontevedra: 2007. ISBN: 978-84-612-0035-1. Clau: C.

 Comella Cayuela, A.; Casas Baroy, J.C.; Marín Serrano, F.; Puigdesens Magem, P.; 
Moreta Rovira, A.; Rosell Puigoriol, R. “La fuerza de la mano  y riesgo de caídas en mayores”. 
Semergen; 33 Supl 1:56-57. 2007. Clau: A.

 —  “La fuerza de prensión de la mano y autonomía funcional en personas mayores”. 
Semergen; 33 Supl 1:56. 2007 Clau: A.
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 —  “Autonomía funcional y actividad física en mayores”. Semergen; 33 Supl 1:56. Any: 
2007 Clau; A.

 —  “¿El estado de ánimo de las personas mayores depende del grado de actividad física 
y de la autonomía funcional?” Semergen; 33 Supl 1:56. 2007 Clau: A.

 — Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares entre 2003 y 2005. Semergen; 33 
Supl 1:57. 2007 Clau: A.

 Comella, A. Journal of Sport Rehabilation. Revisor (refree).

 Congressos:
 Comella Cayuela, A.; Casas Baroy, J.C.; Marín Serrano, F.; Puigdesens Magem, P.; 

Moreta Rovira, A.; Rosell Puigoriol, R.; “La fuerza de prensión de la mano y autonomía fun-
cional en personas mayores”. XXIX Congreso Nacional Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 
2007.

 — “La fuerza de la mano y riesgo de caídas en mayores”. XXIX Congreso Nacional 
Semergen. Sevilla del 3 al 6 d’octubre de 2007.

 — “Autonomía funcional y actividad física en mayores”. XXIX Congreso Nacional 
Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 2007. 

 — “¿El estado de ánimo de las personas mayores depende del grado de actividad física 
y de la autonomía funcional?” XXIX Congreso Nacional Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 
2007.

 — “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares entre 2003 y 2005”. XXIX 
Congreso Nacional Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 2007.  

 Agustí Comella, Joan Carles Casas, Francesc Marín, Pilar Puigdesens,  Casimiro 
Javierre, Olga Company, Montserrat Arias, Anna Moreta. “Valoración del grado de dependen-
cia y del riesgo de caídas en ancianos mediante la fuerza máxima voluntaria de los músculos de 
prensión del antebrazo y la mano”. XIth Internacional Conference EGREPA 2007. Pontevedra, 
18-20 d’octubre de 2007. 

 — “Influencia de la actividad física sobre la calidad de vida en mayores no dependien-
tes”. XIth Internacional Conference EGREPA. Pontevedra, 18-20 d’octubre de 2007.

Àrea de Ciències Humanes

GRUP DE RECERCA EN APRENENTATGE COL·LAbORATIU DE LA TRADUCCIÓ I LES 
LLENGÜES ESTRANGERES
Coordinadora:  Dra. Lucrecia Keim Cubas
Membres	del	 grup: UVic (FCHTD): Lucrecia Keim, Richard Samson, Marcos Cànovas, 
Gemma Delgar, Àngel Tortadès, Caterina Sugranyes. UVic (FE): Marta Marimon. Externs: 
Chris Scott-Tennent (URV), María González-Davies (URL), Francesc Fernández (UPF).

124 Recerca i publicacions



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 
informàtica 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 següents 
àmbits: classes de llengües estrangeres, classes de traducció i classes d’informàtica aplicada (en-
torn 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).

— 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’incidèn-
cia en la millora de la competència traductora dels alumnes. 

— Anàlisi dels avantatges de les noves tecnologies per potenciar la sensibilització in-
tercultural. 

Projectes,	activitats	i	resultats
Capacitat de formació del grup:

 Keim, Lucrecia. Direcció del treball de recerca de doctorat de Montserrat Tarrès. 
Programa de doctorat “Metodologia i Anàlisi de la Traducció”.

 Marcos Cánovas, Lucrecia Keim i Richard Samson han impartit assignatures del 
Programa de doctorat “Metodologia i Anàlisi de la Traducció” i del Màster universitari 
“Traducció Especialitzada”

Impartició de seminaris de formació de professorat:
 Marimon, Marta. “El fòrum com a eina d’interacció en l’àmbit semipresencial” en el 

seminari “Estratègies metodològiques en la docència: metodologies didàctiques en contextos 
virtuals”. 28 i 29 de juny de 2007 a la UVic.

 Cánovas, Marcos. “Herramientas virtuales y didáctica de la traducción” en el curs de 
formació de professorat “Eneñanza y aprendizaje de la traducción”. Instituto Cervantes. Madrid 
17 i 19 de juliol de 2007.

 Keim, Lucrecia. “Übersetzen im DaF-Unterricht” en el curs de formació de professo-
rat “Didàctica de l’alemany com a LE”. ICE de la UAB. Barcelona, 4 d’abril de 2008.

Sol·licitud de projectes de recerca estatals
 S’ha presentat un projecte I+D en la convocatòria del MEC d’enguany. Pendent de 

resolució. Títol del projecte: Acciones e instrumentos de guía y de acompañamiento de la re-
flexión sobre las competencias genéricas (EEES): Estudio de su aceptación, uso y eficacia en 
contextos de aprendizaje colaborativos semipresenciales y presenciales con soporte virtual en 
el ámbito universitario (asignaturas de traducción, lenguas extranjeras e informática aplicada).
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Activitat de recerca en curs
 Durant el curs 2007-08 s’ha treballat sobretot en la recollida de dades relacionades amb 

els següents subprojectes:
— Subprojecte 1. Responsables: Maria González i Chris Scott-Tennent “La L1 i la tra-

ducció a l’aprenentatge d’una LE com a coneixements previs que poden afavorir l’autoregulació 
i la competència lingüística (lèxica i sintàctica).”

— Subprojecte 2. Responsables: Marta Marimon i Marcos Cánovas “Intervenció del 
professorat en un entorn d’aprenentatge col·laboratiu amb suport virtual”.

— Subprojecte 3. Responsables: Gemma Delgar i Lucrecia Keim “Co-avaluació i au-
toregulació de la producció escrita dels aprenents de francès i alemany com a llengua C de la 
Llicenciatura de Traducció i Interpretació”.

— Subprojecte 4: Responsable Francesc Fernández “Incidència d’una acció pedagògica 
que afavoreixi la consciència traductiva i lingüística en estudiants de traducció (al-es) i d’ale-
many com a segona llengua en el seu procés cap a l’autoregulació”.

Publicacions	i	participació	en	congressos
Publicacions:

 Fernández, Francesc. “An example of a collaborative translation project incorporating 
mediation instruments as a means of encouraging self-regulation”. A: Garant, Mikel i Walker, 
Larry (eds.): Current Trends in Translation Teaching and Learning (Volume II) (amb blind review 
process). 2008, 121-151.

 — “La revisión cooperativa de la traducción publicada de un texto turístico como 
proyecto semnipresencial que conjuga aprendizaje intercultural e interlingüístico”. A: Santana, 
Belén, Roiss, Silvia i Recio, M. Ángeles (eds.) Puente entre dos mundos: últimas tendencias en la 
investigación traductológica alemán-español. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 
123-139. (setembre 2007).

 González Davies, Maria. “L’aprenentatge de l’anglès: decalatges i reptes”. A: Reflexions 
sobre l’educació en una societat coresponsable, (coord.) Jordi Riera i Enric Roca, Cossetània Edicions, 
2007,79-98.

 — “Medical Translation Step by Step”. Learning by Drafting. St. Jerome, 2008
 Tortadès Guirao, Àngel. “Evaluación de la traducción en un entorno de aprendizaje 

colaborativo”. A: Varela Salinas, Maria José (ed.) La evaluación en los estudios de traducción e in-
terpretación. Editorial Bienza, Sevilla 2006, 93-112 [Tot i la data d’edició que s’ha fet constar, el 
llibre ha estat publicat el 2008].

Congressos:
 Cánovas, Marcos. “El reto del espacio europeo de educación superior: ¿Volveremos a 

citar a Lampedusa?”. CIVE 2008. VII Congreso Internacional Virtual de Educación, organitzat 
per la Universitat de les Illes Balears i per l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics, i celebrat 
del 2 al 22 d’abril de 2008 via Internet.

 Delgar, Gemma, “Les outils d’auto-évaluation et de co-évaluation dans les tâches de 
FLE”. XXIVes Journées Pédagogiques sur l’Enseignement du Français en Espagne, organitza-
des per l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. 3-5 de setembre de 2007. Barcelona.
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 — “La autoevaluación y la coevaluación en las tareas de la clase de Francés Lengua 
Extranjera”. CIVE 2008. VII Congreso  Internacio-nal Virtual de Educación, organitzat per la 
Universitat de les Illes Balears i per l’Escola de Formació en Mitjans Didàctics, i celebrat del 2 
al 22 d’abril de 2008 via Internet.

 Escofet, A.; Marimon, M. (2008). Aprendizaje colaborativo semipresencial en el aula 
universitaria. Congreso Internacional sobre las Nuevas Bases para el Diseño de los Planes de 
Estudio en el EEES y su incidencia en el Sistema Educativo. Una mirada Transdisciplinar, 
Ecoformadora e Intercultural. Madrid, 24-26 d’abril de 2008. UNED

 González Davies, Maria. Teaching English as a Foreign Language in Primary Schools: 
Main Research Issues. Universitat de Bari (Itàlia), Facultat d’Educació.

 — Fairy Tale Retellings In Print And Online: Developing Intercultural Competence. 
EDM Reporter, Varsòvia. 16-17 maig 2008.

 Keim, Lucrecia. Strategisches Vorgehen im Bereich der Vermittlung von 
Kulturkompetenz. Congreso de la Federación de Asociaciones de Germanistas de España. 
Universidad de Vitoria. Septiembre de 2007.

GRUP DE RECERCA EN EDITORIALS, TRADUCTORS I TRADUCCIONS A LA CATALUNYA 
CONTEMPORÀNIA
Coordinador:  Dr. Manel Llanas
Membres	del	grup: Prof. Jordi Chumillas Coromina, Dra. Lluïsa Cotoner, Dra. Pilar Godayol, 
Dr. Ramon Pinyol, Dr. Pere Quer, Dra. Xus Ugarte, Prof. Berta Vilageliu

Activitat	general	del	grup
	Sempre dins l’àmbit de la Catalunya contemporània (segles XIX i XX), el grup estu-

dia, 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 transvassament cultural.

En síntesi, doncs, les línies de recerca es poden reduir a tres:
1. Història de l’edició.
2. Història de la traducció. Traduccions i col·leccions editorials.
3. Estudi de traductors. Recepció i traducció

Publicacions	i	participació	en	congressos
 Publicacions:

 Cotoner, Lluïsa. “Los cervantistas mallorquines: apuntes sobre la recepción crítica y 
las traducciones del Quijote al mallorquín”. Dins Anales Cervantinos, vol. XXXIX, 2007, pàg. 
173-192.

 Godayol, Pilar. “Maria-Mercè Marçal: traducció ‘entre dones’”. Dins Miscel·lània Ricard 
Torrents. Vic: Eumo Editorial, 2007, pàg. 273-281.

 Godayol, Pilar. “Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva a Catalunya”. Dins Retos del 
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hispanismo en la Europa central y del este. Actas del congreso internacional. Cracòvia, 14-15 d’octubre 
de 2005. Madrid: Palafox&Pezuela, 2007, pàg. 831-838.

 Llanas, Manuel. L’edició a Catalunya: el segle XX (els darrers trenta anys). Barcelona: Gremi 
d’Editors de Catalunya, 2007.

 — Sis segles d’edició a Catalunya. Una síntesi històrica. Lleida: Pagès editors; Eumo Editorial, 
2007.

 — “Notes històriques sobre la impremta a Montserrat (1499-1999)”. Dins Typographie 
et offset. Cinq siècles de techniques de caractère(s). XVe-XXe siècles. Perpinyà: Publications de l’Oli-
vier; Association des Arts Graphiques; Ville de Perpignan, 2008, pàg. 35-45.

 — “Dues col·leccions de poesia a banda i banda de l’abisme de 1939”. Dins Literatura 
comparada catalana i espanyola al segle XX: gèneres, lectures i traduccions (1898-1951). Lleida: Punctum 
& Trilcat, 2007, pàg. 39-47.

 Llanas, Manuel; Pinyol, Ramon.“Colecciones de consumo en Cataluña (1900-1939). Un 
catálogo razonado (y provisional)”. Dins Cultura Escrita&Sociedad, núm. 5 (setembre de 2007), 
pàg. 157-172.

 — “Les traduccions d’escriptors polonesos a Catalunya fins a 1939”. Dins Retos del his-
panismo en la Europa central y del este. Actas del Congreso Internacional. Cracòvia, 14-15 d’octubre de 
2005. Madrid: Palafox & Pezuela, 2007, pàg. 849-863.

Congressos:
 Llanas, Manuel; Pinyol, Ramon. “Rudolf J. Slaby (1885-1957), mediador entre les cultu-

res eslaves i les hispàniques”. Congrés Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: litera-
tura, pensamiento y cultura del ámbito ibérico e iberoamericano, organitzat pel Departament 
de Literatura Espanyola i Iberoamericana i l’Àrea de Català de l’Institut de Filologia Romànica 
de la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan (Polònia), del 22 al 24 de novembre de 2007.

 Ugarte, Xus. “L’occitanisme de Rabelais segons el seu primer traductor al català, Lluís 
Deztany”. IV Col·loqui Internacional de l’Associació Francesa de Catalanística. Universitat de 
Montpeller-III - Paul Valéry, novembre 2007

GRUP DE RECERCA EN ESTUDI I EDICIÓ DE TExTOS LITERARIS CONTEMPORANIS
Coordinador:  Ramon Pinyol Torrents
Membres	del	grup: interns: Ramon Pinyol Torrents, Francesc Codina Valls, Llorenç Soldevila 
Balart, Josep Gallart Bau, Ronald Puppo Bunds, Manuel Llanas Pont, Maria Carme Bernal Creus, 
Maria Àngels Verdaguer Pajerols, Ricard Torrents Bertrana, Rosa Maria Güell Devesa, Carme 
Rubio Larramona, Núria Camps Casals, Ricard Giramé Parareda. Externs: Carme Torrents 
Buxó, Víctor Obiols Llandrich

Activitat	general	del	grup
	Les línies de recerca del grup són: 
1. Estudi de la vida i obra de Verdaguer: edicions crítiques i projecció catalana, hispà-

nica i internacional. Continuació del projecte anterior del MEC i proposta presentada també 
al MEC de nou projecte. 
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2. Estudi i edició del “Grup de Vic”. Centrada en Segimon Serrallonga, però també en 
els altres autors del grup o osonencs relacionats.

3. Organització de 3 col·loquis en el curs 2008-2009: VII Verdaguer, Jornada sobre 
Agustí Bartra i Jornada sobre M. Àngels Anglada. Els dos primers ja estan en fase molt avançada 
ja que se celebraran al novembre i el tercer en fase preparatòia per celebrar a l’abril de 2009.

4. Edició i estudi de textos  catalans contemporanis. Línia genèrica del grup, on la re-
cerca en les altres línies provoca entrades en altres autors. Enguany, dedicació especial a Agustí 
Bartra i M. Àngels Anglada coincidint amb commemoracions.

5. La literatura infantil i juvenil a la Catalunya contemporània. Línia que es relliga amb 
d’altres del grup i en la qual s’han especialitzat alguns membres del grup des de fa anys.

6. La geografia literària catalana. Projecte ampli coordinat per Llorenç Soldevila, del 
qual enguany s’ha de posar en marxa el web que patrocina la Fundació Banc de Sabadell. Es re-
lliga també amb les línies 2, 4 i 5.

Resultats	avaluables	assolits
	El grup ha assolit en el darrer curs un total de 18 publicacions, ha presentat 11 co-

municacions (6 d’internacionals), ha preparat dos esdeveniments congressuals (VII Col·loqui 
Internacional verdaguer i Jornada Internacional “L’obra d’Agustí Bartra avui”) que se celebra-
ran al novembre de 2008, s’ha signat un conveni amb la Fundació Lluís Carulla per a l’edició 
filològica de l’Epistolari Verdaguer pendent (unes 1000 cartes) i un dels membres del grup ha 
presentat el treball de recerca de doctorat dins una de les línies del grup.

Àrea de Ciències Socials

GRUP DE RECERCA AMÈRICA LLATINA
Coordinador:  Joan Bou Geli
Membres	del	grup: Joan Bou Geli, Joana Díaz, Anna Palomo.

Activitat	general	del	grup
 Les línies de recerca del grup són:
. Democràcia participativa per al desenvolupament humà.
. La política pública per propiciar el desenvolupament humà local.
. Turisme cultural i desenvolupament humà.
. El pressupost participatiu com a eina de millora de l’eficiència i l’eficàcia de la gestió 

pública local. 

Projectes,	activitats	i	resultats
 Seminari Villablin (Lleó) 2 a 6 juliol de 2007. Presentació de la ponència per invitació 

“El presupuesto participativo de Santa Cristina d’Aro”.
 Estada de recerca a la Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul Brasil, 27 juliol 4 agost de 2007, analitzant el pressupost participatiu del municipi de Tres 
de Maio (Rio Grande do Sul – Brasil). Projecte finançat per l’AECI.
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 Seminari Saude al municipi de Tres de Maio (Brasil) l’1 d’agost de 2007. Participació 
com a convidat a la Conferència de debat sobre la política de salut al municipi de Tres de Maio 
(Rio Grande do Sul – Brasil).

 Seminari a Campina das Missoes (Brasil) de la xarxa 9 Urbal del 20 al 26 octubre de 
2007. Presentació de la ponencia per invitació “El presupuesto participativo como integrador 
de culturas y etnias en los municipios pequeños”.

 Jornades “Los presupuestos participativos en Europa”. Presentació de la ponència per 
invitació “El modelo de presupuesto participativo en el municipio de Santa Cristina d’Aro”. 
Sevilla, 17 de novembre de 2007. 

 Estada de recerca a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, del 2 al 9 desem-
bre, analitzant el model de pressupost participatiu de Larreynaga (Malpasillo, Nicaragua).

 Estada de recerca a Roma del 22 al 27 gener de 2008 per realitzar la sistematització de les 
diagnosis dels models de pressupostos participatius de Santa Cristina d’Aro, Monobamba (Perú), 
Cantón Mejía (Ecuador), Campina das Missoes (Brasil), i Municipi XI de Roma (Itàlia).

 Conferència Mundial de Desenvupament de les ciutats, Porto Alegre del 14 al 17 de fe-
brer de 2008. Presentació per invitació de la ponència “Estrategia de planificación participativa 
en el municipio de Santa Cristina d’Aro”.

 Jornades d’economia crítica, Bilbao 13 a 14 març de 2008. Presentació de la comunica-
ció “El presupuesto participativo como instrumento de transformación social”.

 Seminari a Roma (Itàlia) de la Xarxa 9 Urbal del 15 al 19 abril de 2008. Presentació 
per invitació de la ponència “Conclusiones del análisis de los presupuestos participativos de los 
municipios de Santa Cristina d’Aro” (Catalunya), Cantón Mejía (Ecuador), Manobamba (Perú) 
y municipio XI de Roma (Italia)”

 Seminari pressupost participatiu Fundació Bofill a Llinars del Vallès el 16 de maig de 
2008. Presentació de la ponència per invitació “El model de pressupost participatiu del municipi 
de Santa Cristina d’Aro”.

 Simposi Unió Europea / Rússia 11 i 12 juny de 2008 a la Universitat de Bercelona. 
Presentació per invitació de la ponència “La experiencia de presupuestos participativos en la 
Unión Europea”.

 Impartició d’un curs formatiu sobre els pressupostos participatius, a Santa Cristina 
d’Aro, 17 juny de 2008.

 Coordinador del projecte de recerca “Los presupuestos participativos como instru-
mentos de mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública local”, finançat per l’AECI i 
integragrat per investigadors de la Universitat de Vic, Universitat de Girona, Universitat de 
Barcelona, Universidade Regional do Noroeste de Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) i de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

GRUP DE RECERCA EN AUDIOVISUAL I TExTUAL
Coordinadors:  Marcos Cànovas/Eva Espasa
Membres	del	grup: Francesca Bartrina, Lydia Brugué Botia, Gonçal Calle Rosingana, Marcos 
Cànovas Mendez, Montserrat Corrius Gimbert, Marcella De Marco, Anna Espachs, Eva Espasa 
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Borràs, Rubén Giró Anglada, Teresa Julio Giménez, Miquel Pérez Mas, Rosanna Rión Tetas, 
Richard Samson, Jordi Serrat Manén

Activitat	general	del	grup
	El GRAVT (Grup de Recerca Audiovisual i Textual) és un grup de recerca interfacul-

tatiu i interdisciplinari. Es proposa interrelacionar els recursos teòrics i metodològics per a la 
investigació i la docència sobre comunicació i traducció audiovisual i semiòtica textual. Durant 
el curs 2007-08 s’han desenvolupat els projectes següents: 1) Estudis transversals sobre comuni-
cació i traducció audiovisual, 2) Text, imatge i estil, 3) Accessibilitat i traducció audiovisual 4) 
Traducció teatral: estat de la qüestió.

Projectes,	activitats	i	resultats
 Bartrina, F.: Coordinadora del Diploma en Subtitulació i Doblatge de la Universitat de 

Vic i l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
 Bartrina, F: Vocal 1 del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral de Leonardo Valencia 

Assogna El principio de digresión en Kazuo Ishiguro, dirigida pel doctor Enric Sullà, que es va 
defensar a la Universitat Autònoma de Barcelona el 18 de setembre de 2007.

 Bartrina, F; Cánovas, M.; Espasa, E.: docència en el mòdul de traducció audiovisual del 
Màster de Traducció Especialitzada de la FCHTD.

 Cánovas, M.: Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral de Marcella De Marco 
“Gender Stereotypes and Dubbing: Similarities and Differences in the Translation of Hollywood 
and British Films”, dirigida per la Dra. Francesca Bartrina, Universitat de Vic, 13 de maig de 
2008.

 De Marco, M. Defensa de tesi doctoral “Gender Stereotypes in Dubbing Hollywood 
and British Films”. Menció de Doctorat Europeu de la Universitat de Vic i la University of 
Roehampton (Londres). Excel·lent cum laude per unanimitat. Universitat de Vic, 13 de maig de 
2008.

 Espasa, E.  Impartició de l’assignatura “El voice-over”, dins el Máster en Traducción 
Audiovisual, Subtitulado para Sordos y Audiodescripción, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 28 gener-1 de febrer de 2008 (20 h).

 Espasa, E. Coordinadora del projecte de traduccions per al Teatre Lliure. Conveni 
entre UVic i Teatre Lliure.

 Espasa, E. Impartició de l’assignatura “La oralidad elaborada: taller de escritura de 
diálogo”, dins el Máster Universitario en Traducción Literaria y Humanística, Universitat de 
Málaga, juny de 2008, 4-6 juny 2008 (10 h).

 Espasa, E. Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral de Marcella De Marco 
“Gender Stereotypes and Dubbing: Similarities and Differences in the Translation of Hollywood 
and British Films”, dirigida per la Dra. Francesca Bartrina, Universitat de Vic, 13 de maig de 
2008.

 Espasa, E. Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral de Marcella De Marco 
“Gender Stereotypes and Dubbing: Similarities and Differences in the Translation of Hollywood 
and British Films”, dirigida per la dra. Francesca Bartrina, Universitat de Vic, 13 de maig de 
2008. 
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 Serrat, J. Presentació i defensa del treball de recerca “Les televisions generalistes i la 
xarxa comunicativa dels sords que s’expressen en llengua de signes catalana en el context previ 
a l’arribada de la TDT” qualificat amb Matrícula d’Honor a la UAB, el gener del 2008.

 Bartrina, F.  Organització de la taula rodona “The Future of Audiovisual Translation, 
amb la participació de Frederik Chaume (Universitat Jaume I, Castelló), Jorge Díaz-Cintas 
(London Imperial College) i Aline Remael (University of Antwerpen, Bèlgica). Universitat de 
Vic, 13 de maig de 2008.

 Bartrina, F.: Direcció de la tesi doctoral de Marcella De Marco “Gender Stereotypes 
and Dubbing: Similarities and Differences in the Translation of Hollywood and British Films”. 
Menció de Doctorat Europeu de la Universitat de Vic i la University of Roehampton (Londres). 
Excel·lent cum laude per unanimitat. Universitat de Vic, 13 de maig de 2008.

Publicacions	i	participació	en	congressos
 Publicacions:

 Bartrina, F. Capítol: “De Schnitzler a Kubrick: adaptación cinematográfica e inves-
tigación en traducción audiovisual”, dins del llibre Películas antiguas, subtítulos nuevos. Análisis 
diacrónico de la traducción audiovisual, John Sanderson (ed.). Alacant: Universitat d’Alacant, 2008, 
111-124.

 Espasa, E. Capítol: “Big Brother is Watching You”: diseño de audiencia y traducción 
audiovisual”, dins el llibre Películas antiguas, subtítulos nuevos. Análisis diacrónico de la traducción 
audiovisual, John Sanderson (ed.). Alacant: Universitat d’Alacant, 2008, 69-80.

Congressos:
 Bartrina, F. Comunicació: “De Mrs. Dalloway a Les hores: les reescriptures de 

Cunningham, Hare i Daldry” en el marc de les XII Jornades de Traducció i Interpretació: 
Traducció Audiovisual de la Universitat de Vic, el dia 17 d’abril de 2008.

 Calle, G. “L’element imperceptible a Les hores”. XII Jornades de Traducció i 
Interpretació: Traducció audiovisual, Universitat de Vic, 17 d’abril de 2008.

 Cánovas, M. “Les hores: estructura de la narració cinematogràfica”. Comunicació pre-
sentada a les XII Jornades de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual. Vic, 17 d’abril 
de 2008.

 Cánovas, M. “Estilística del discurso literario: una leyenda de Bécquer”. Ponència in-
ternacional presentada al XXVI Congrès AESLA. Almería, 3-5 d’abril de 2008.

 Espachs, A. M. Comunicació: “El negativisme a Les hores”, en el marc de les XII Jornades 
de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual, Universitat de Vic, 17 d’abril de 2008.

 Espasa, E. Comunicació “L’audiodescripció a Les hores”, XII Jornades de Traducció i 
Interpretació: Traducció audiovisual, Universitat de Vic, 17 d’abril de 2008.

 Espasa, E. “Playing to Be Translators”, conferència plenària al congrés de traducció 
teatral “Translation: Process and Performance”, Londres, Senate House, 23-24 de novembre de 
2007.

 Pérez, M. “Muntatge i recursos narratius a Les hores”. XII Jornades de Traducció i 
Interpretació: Traducció audiovisual, Universitat de Vic, 17 d’abril de 2008.
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 Rion, R. Comunicació “Translation for dubbing into Spanish and Catalan: Criteria 
and Traditions”. Congrés internacional: New Research in Translation and Interpreting Studies. 
Tarragona, 18-19 octubre 2007, Universitat Rovira i Virgili.

 Rion, R. Comunicació. “La sociolingüística como metodología de anàlisis de la traduc-
ción para el doblaje.” Congrés: XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de 
Lingüística, Pamplona, 17-20 de desembre de 2007.

 Rion, R.  Comunicació: “La buidor existencial a Les hores: traducció a tres vides”. XII 
Jornades de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual, Universitat de Vic, 17 d’abril de 
2008.

 Serrat, J. Comunicació “La banda sonora de Les hores. L’accessibilitat dels sords al cinema 
i la televisió”. XII Jornades de Traducció i Interpretació: Traducció audiovisual, Universitat de 
Vic, 17 d’abril de 2008.

 Brugué, L. Assistència a AMADIS 07: II Congreso de Accesibilidad a los Medios 
Audiovisuales para Personas con Discapacidad, Granada – 21-22 de juny 2007, Universitat de 
Granada. Organitzat pel CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción).

 Brugué, L. Presentació del futur treball de recerca “La representació de cançons en 
gèneres audiovisuals musicals”. II Jornada de Recerca de la FCHTD. 30 de maig de 2008. 
Universitat de Vic.

 Corrius, M. Assistència a AMADIS 07: II Congreso de Accesibilidad a los Medios 
Audiovisuales para Personas con Discapacidad, Granada – 21-22 de juny 2007, Universitat de 
Granada. Organitzat pel CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción).

 De Marco, M. “L’experiència d’haver elaborat una tesi doctoral en traducció audiovi-
sual i estudis de gènere”. II Jornada de Recerca de la FCHTD. 30 de maig de 2008. Universitat 
de Vic.

 Espasa, E. Assistència a AMADIS 07: II Congreso de Accesibilidad a los Medios 
Audiovisuales para Personas con Discapacidad, Granada – 21-22 de juny 2007, Universitat de 
Granada. Organitzat pel CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción).

 Giró, R. Assistència a AMADIS 07: II Congreso de Accesibilidad a los Medios 
Audiovisuales para Personas con Discapacidad, Granada – 21-22 de juny 2007, Universitat de 
Granada. Organitzat pel CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción).

GRUP DE RECERCA EN DISTRIbUCIÓ DE LA PObLACIÓ, ACTIVITAT I RENDA
Coordinador:  Ramón Oller Piqué
Membres	del	grup: Jordi Casas Vilaró, Josep Lluís García Domingo, Karen Hoberg, Raymond 
Lagonigro i Bertran, Rafael Madariaga Sánchez, Àngel Martínez Chamizo, Joan Carles Martori 
Cañas, Ramon Oller Piqué.

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 preeminència 
a un per sobre dels altres. Per tant, s’imposa un enfocament multidisciplinar que articuli les tres 
perspectives que el membres del grup han estat desenvolupant per separat, sense considerar les 
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interaccions. Concretament, estem treballant en la relació entre l’estadística teòrica, el trans-
port i l’economia aplicada.

Projectes,	activitats	i	resultats
	Transferència de coneixement:

. Estudi de la segregació residencial de la població estrangera a Manlleu (Ajuntament 
de Manlleu).

. Anuari Socieconòmic d’Osona.

. Conveni de transferència de coneixement entre la Fundació Jaume Bofill (FJB) i la 
Universitat de Vic (UVic).

 Revisió d’articles:
 Josep Lluís Garcia Domingo: revisió de l’article “Finite-Size Network Percolation at a 

Multiple of the Threshold”, presentat a Physica A.
 Ramon Oller: revisió de l’article “Estimating local and global measures of association 

for bivariate interval censored data with a smooth estimate of the density”, presentat a Statistics 
in Medicine.

Publicacions	i	participació	a	congressos
 Publicacions:

 Martori. J.C.; Hoberg, K. (2008) “Nuevas técnicas de estadística espacial para la de-
tección de clusters residenciales de población inmigrante”. Scripta Nova. Revista electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales .Vol. 12, No. 263, pp. 1-23. 

 Martori. J.C.; Hoberg, K. (2008) “Distribució espacial de la població immigrant a 
Osona. Una aproximació quantitativa”. Ausa Vol. 23, No. 159, pp.43-51

 Martori. J.C.; Hoberg, K. (2008) “La segregació residencial de la població immigrant, 
una visió quantitativa”. Quaderns d’Estudi. Vol. 20, pp. 29-43

 Garcia-Domingo J.L., Juher D., Saldaña J. (2008) “Degree correlations in growing ne-
tworks with deletion of nodes”. Physica D. Vol. 237, pp 640-651.

 Garcia-Domingo J.L., Saldaña J. (2007) “Food-web complexity emerging from ecolo-
gical dynamics on adaptive networks”. Journal of Theoretical Biology. Vol. 247, pp 819-826.

 Garcia-Domingo J.L., Saldaña J. (2008) “Effects of heterogeneous interaction strengths 
on food web complexity”. Oikos. Vol. 117, pp 336-343.

 Comunicacions a congressos:
 Martori, J.C.; Hoberg, K.; Madariaga, R. “La incorporación del espacio en los métodos 

estadísticos: autocorrelación espacial y segregación.” X Coloquio Internacional de Geocrítica. 
Barcelona, 26-30 de maig de 2008
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GRUP DE RECERCA EMPRÈN
Coordinadora:  Alejandra Aramayo
Membres	del	grup: Anna Pérez Quintana, César Duch Martorell, Josep Antoni Corral Marfil, 
Anna Sabata Aliberch.

Activitat	general	del	grup
	El grup treballa en les següents línies de recerca:
. Emprenedoria i gestió. A. Aramayo. Projecte de 4 anys de durada, àmbit teòric con-

ceptual. S’han realitzat 3 de les 4 tasques indicades en el cronograma.
. Emprenedoria femenina a la comarca d’Osona. El cas de les dones immigrants. A. 

Pérez. Projecte de recerca aplicada, finançat pel Institut Català de la Dona. El projecte s’ha 
finalitzat en temps i forma prevista.

. Atractivitat d’un eix comercial urbà. César Duch. Projecte de recerca aplicada. La 
realització del projecte depenia d’un finançament sol·licitat, que no es va aconseguir.

. IDEA-CREA. Promoció de l’esperit emprenedor i la cultura de la innovació en la 
comunitat universitària UVic. A. Aramayo. A. Pérez Projecte de recerca aplicada, actualment 
està en fase final de redacció. El projecte inclou activitats de foment de l’emprenedoria en la 
comunitat de la UVic: Workshop Idea-Crea, Concurs de projectes empresarials. Aquesta part 
del projecte s’ha executat en temps i forma.

Projectes,	activitats	i	resultats
	Tesi doctoral llegida per un membre del grup, “La gestión de los costes en el sector 

ganadero porcino”.
 Tercera edició del Workshop Idea-Crea, maig 2008-07-13.
 Primera edició del Concurs de projectes empresarials. De la idea a la creació.
 Visita de professorat d’una altra universitat, organització de seminari: Finland 

Entrepreneurship Model. 

	Transferència de coneixement
 Es tracta de la Proposta n. 12 del conveni entre la Cambra de Comerç de Barcelona i 

la UVic “Elaboració d’una base de dades de casos pràctics reals d’empreses osonenques excel-
lents”.

 Projecte de recerca 
 Projecte finançat per convocatòria competitiva “L’emprenedoria femenina a la co-

marca d’Osona. El cas de les dones immigrants”.

Publicacions	i	participació	a	congressos
	Publicacions:

 Dos articles en revista especialitzada indexada al CARHUS, i 1 document de recerca.
 Publicació d’article en revista no indexada. A. Aramayo “Entorn biotecnològic i model 

de negoci”.

135Recerca i publicacions



Congressos:
 Assistència per invitació al Getting Engaged: Women in Local Development, realitzat 

a Roma els dies 17 i 19 d’octubre de 2007.
 Assistència per invitació al Getting Engaged: Women in Local Development, realitzat 

a Brussel·les els dies 12 i 13 de novembre de 2007.
 Una comunicació internacional i una comunicació estatal.

GRUP DE RECERCA EN ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA
Coordinador:  Carles Romagosa Vidal
Membres	del	grup: Joan Arumí Prat, Gemma Boluda Viñuales, Eduard Co-merma Torras, 
David Hernández-Ligero, José Luis López Del Amo, Dra. Montserrat Martín Horcajo, Marià 
Pasarello i Clérice,  Xavier Peña López,  Gil Pla i Campàs, Dra. Anna Puig Ribera, Eduard 
Ramírez Banzo,  Dra. Agnès Riera i Ferran, Carles Romagosa i Vidal, Oriol Sallent i Bonaventura,  
Gemma Torres i Cladera.

Activitat	general	del	grup
	El grup ha desenvolupat la seva activitat de recerca en 5 projectes:

 Projecte 1. Models Complexos en Esports d’Equip
 Des de fa alguns anys comencen d’aparèixer propostes en l’àmbit dels esports d’equip 

que es desenvolupen a partir dels principis de l’estructuralisme, com ara aplicacions de la teoria 
general de sistemes o els models ecològics, per dur a terme l’anàlisi de l’esport i les propostes 
metodològiques d’entrenament (F. Seirul·lo, 2003, Gréhaigne, 2001, García, 2000). Aquestes 
referències encara representen excepcions, ja que la majoria d’autors se situen en un paradigma 
atòmic.

El grup de recerca “Models complexos en esport” de la Universitat de Vic, se situa 
en aquest corrent innovador, com un marc escaient per al desenvolupament d’un projecte que 
aborda aquesta problemàtica en l’àmbit específic dels esports d’equip. Aquest projecte recull 
algunes idees d’autors d’altres àmbits científics com ara Prigogine, Luhmann, Capra o Parsons, 
per iniciar un programa d’investigació que intentarà donar respostes a les preguntes plantejades 
avui en l’ensenyament i l’entrenament dels esports d’equip, i demostrar la possibilitat d’articular 
estratègies per aconseguir la reducció de la complexitat.

La recerca s’articularà entorn de tres eixos; la revisió de les propostes actuals (revisió 
de la bibliografia primària i secundària dels darrers cinc anys), justificació teòrica d’una proposta 
basada en models complexos, i la concreció programàtica d’aquesta proposta per a la seva apli-
cació en els àmbits de l’ensenyament i l’entrenament.

 Projecte 2. Disseny i Avaluació de Programes en Activitat Física i Esport
 El projecte consisteix a elaborar i desenvolupar pràcticament programes innovadors 

relacionats en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, i/o la seva avaluació. 
L’objectiu del projecte és validar el desenvolupament i avaluació de diversos  progra-

mes, per tal de posteriorment el puguin aplicar diversos tècnics i formar-los com a professionals 
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capaços de flexibilitzar les seves propostes i analitzar la seva pròpia pràctica, oberts a canvis i 
processos d’innovació.

 Projecte 3. Usos Socials de l’Activitat Física i l’Esport
 Investigar com diferents poblacions i sectors socials utilitzen l’activitat física i l’esport 

per millorar el seu propi benestar físic i social és l’objectiu primordial d’aquest projecte que té 
la particularitat de reunir tres vessants importants sobre el tema:

. Dones, esports col·lectius i mitjans de comunicació (investigadora principal: Montse 
Martín)

. Gestió esportiva d’entitats (investigadora principal: Agnès Riera)

. Promoció d’activitat física en els centres d’atenció primària, llocs de treball i espais 
comunitaris (investigadora principal: Anna Puig)

 Projecte 4. Les activitats aquàtiques educatives al llarg de la història: passat, present i futur
 Al voltant de l’any 2010 es preveu que estigui a ple funcionament el Museu Universitari 

Virtual de Pedagogia (MUVIP). Aquest museu virtual, que tindrà la seva seu al web de la UVic, 
té com a objectiu ser una plataforma per difondre i divulgar el llegat pedagògic existent i espe-
cialment tot aquell que deriva dels diversos projectes investigadors de la Facultat d’Educació. 
D’acord amb aquest objectiu i essent les activitats aquàtiques educatives per a infants una de les 
línies d’investigació del Grup de Recerca de Models Complexos en l’Esport considerem neces-
sari participar, amb l’aportació d’una exposició, al desenvolupament d’aquest projecte museístic. 
Des del mateix museu s’ha fet una demanda a la comunitat investigadora de la Facultat per tal 
que totes les grans línies de recerca de què disposem hi siguin representades. En aquest sentit, el 
grup de treball d’Activitats Aquàtiques disposa de recursos suficients per assumir una exposició 
per al 2008 –any en què es començaran a oferir les exposicions de manera provisional. 

Així doncs, com indica el títol del projecte, volem fer una exposició que mostri el re-
corregut que ha viscut l’àmbit de les activitats aquàtiques educatives des de les primeres mani-
festacions més pedagògicament arcaiques fins a les manifestacions actuals. Amb elles, el llegat 
pedagògic de les activitats aquàtiques que mostrarà l’exposició ha de servir per entendre el pre-
sent i poder encarar el futur d’aquestes activitats amb el màxim de rigor i qualitat pedagògica.

 Projecte 5. Avaluació formativa de la competència del treball en equip en una estructura d’aprenentatge 
cooperatiu en estudiants de CAFE

 El projecte tracta d’avaluar formativament la competència del treball en equip en una 
estructura d’aprenentatge cooperativa dels estudiants de CAFE. Durant l’assignatura d’ensenya-
ment de l’Activitat Física i de l’Esport de tercer de CAFE s’avaluarà setmana a setmana la com-
petència del treball en equip, en el sentit de la responsabilitat individual i la interdependència 
positiva entre els membres que composen un equip, en el marc d’una estructura d’aprenentatge 
cooperativa. A través d’instruments, com el portafolis i els compromisos assumits entre els 
membres del grup i amb el professorat, s’avaluarà el procés d’ensenyament i aprenentatge de la 
competència de treballar en equip i la responsabilitat assumida a partir d’un important procés 
de negociació i diàleg.
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Projectes,	activitats	i	resultats
	Projectes de Recerca:

 Primer ajut per a la publicació de protocols de recerca i resultats de projectes en re-
vistes digitals amb factor d’impacte convocat per la Unitat de Suport a la Recerca de l’àmbit 
d’Atenció Primària Barcelona Ciutat i l’Institut d’Investigació d’Atenció Primària (IDIAP) 
Jordi Gol. Projecte “Promoción de la actividad física desde los centros de atención primaria: 
ensayo clínico aleatorio controlado”.

 Primer premi del IX Ajut a la Recerca en Atenció Primària de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) pel projecte “Derivació a un programa de promo-
ció d’activitat física (PPAF) des dels Centres d’Atenció Primària: crea adherència a mig termini? 
Assaig clínic aleatori controlat”. Dotat amb 10.000 euros.

 Projecte “Valoració del nivell d’activitat física a les consultes d’atenció primària: vali-
dació de qüestionaris al català i castellà”, finançat per la Fundació d’Atenció Primària (FAP).

 Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi de Vic.

 Organització de Jornades:
 V Jornades d’activitat física. L’avaluació formativa en EF: des de primària fins els en-

senyaments superiors. Universitat de Vic 4,11,18 d’abril de 2008.
 I Jornades Interuniversitàries Chronojump. Universitat de Vic, 19 d’abril de 2008.
 Curs de formació per estudiants de CAFE en Futbol Italià Professional. Coverciano 

(Itàlia) 18-22 de maig de 2008.

Publicacions	i	participació	a	congressos
	Publicacions. Articles:

 Boluda, G.; Güell, E.; Portell, E.; Soldevila, J.; Soler, J. (2008) “Osona: talleres de estu-
dio asistido”. Cuadernos de Pedagogía, núm 375, pp. 72.

 Eves, F.; Puig-Ribera, A.; Webb, O. (2007). “Paired learning of health promotion in 
pedestrians; effects of contextual cues on stair-climbing”. Health Psychology Review, 1 (Supl 1): 
293.

 Moras, G.; Buscà, B.; Peña, J.; Rodríguez, S.; Vallejo, L., Tous-Fajardo, J.; Mujika, I. 
(2008). “A comparative study between serve mode and spedd and its effectiveness in a high level 
volleyball tournament”. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Vol. 48, No. 1, pp. 31-
36.

 Olander, E.; Eves, F.; Puig-Ribera, A. (2007). “Stair riser banners are better than pos-
ters sometimes”. Health Psychology Review, 1 (Supl 1): 81.

 Puig-Ribera, A.; Eves, F. (2007). “Promover el uso de las escaleras en puntos de toma 
de decisión del metro: Valoración de mensajes”. Gaceta Sanitaria, 21 (Supl 2): 24.

 Ramírez, E.; Simó, N. (2008) “Hoy, por fin, nadamos en el aula”. Cuadernos de Pedagogía, 
núm. 380 pp. 30-32.

 Riera A. (2007) “Característiques dels espots amb contingut esportiu a les cadenes 
televisives espanyoles”. Apunts Educació Física i Esports. 3r trimestre 2007, No. 89, pp.7-14.
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 Llibres i capítols de llibres:
 Arumi, J: Disseny d’una estructura d’aprenentatge cooperatiu i avaluació de la com-

petència del treball en equip en estudiants de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. A: V 
Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins als ensenyaments superiors. 
Vic: Eumo Editorial, 2008.

 Boluda, G. L’avaluació d’un programa aquàtic educatiu com a eix vertebrador de l’ava-
luació formativa. A: V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins 
als ensenyaments superiors. Vic: Eumo Editorial, 2008.

 Boluda, G.; Ramírez, E.; Pla, G.; Simó, N., i Romagosa, C. “La formación para técnicos 
acuáticos especialistas en la primera infancia: una propuesta basada en el asesoramiento”. A: 
Swimming Science I. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2007.

 Boluda, G.; Ramírez, E.; Pla, G.; Simó, N. i Romagosa, C. “¿Aprenden los bebés las 
habilidades motrices acuáticas?”. A: Swimming Science I. Granada: Editorial Universidad de 
Granada, 2007.

 Capllonch, M.; Martín, M. “L’avaluació formativa en l’educació física escolar”. A: V 
Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins als ensenyaments superiors. 
Vic: Eumo Editorial, 2008.

 Departament de Salut (2007). Guia de prescripció d´exercici físic per a la salut. Barcelona: 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 Health Education Research (Revista A). Manuscript ID HER-01-08-0007). Títol de l’ar-
ticle revisat: “Determinants of awareness, initiation and maintenance of physical activity among 
the over-fifties: a Delphy study.

 Hernández, D.; Beltran, D.; Romagosa, C.; Peña, J.; Boluda, G. “Les habilitats motrius 
a l’educació primària ¿objectiu o recurs?”. A: V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació 
física: des de primària fins als ensenyaments superiors. Vic: Eumo Editorial, 2008.

 Makula, P. i Martín M. “Ethical coaching: Gaining respect in the field.” Dins J. Denison 
(Coord.) Coaching Knowledges. Understanding the dynamics of sport performance. Lodon: A & C Black 
Publishers, pp. 24-50.

 Martin, M. A personal narrative: “self assessment - a state of utopia”? On Line http://
www.leeds.ac.uk/educol/documents/170679.doc

 Martín, M.; Capllonch, M. Presentació de la Xarxa Estatal d’Avaluació Formativa de 
l’Ensenyament superior. V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària 
fins als ensenyaments superiors. Vic: Eumo Editorial, 2008.

 Norris, C. (2000).”La estabilidad de la espalda”. Champaign: Human Kinetics, 2000. 
Traducció: Mariano Pasarello Clérice 2007 (traducció Mariano Pasarello).

 Peña, J.; Moreno, D. “Tests de condició Física: Per una avaluació criterial de les capaci-
tats condicionals a l’educació obligatòria”. A: V Jornades d’Activitat Física: L’avaluació en educació 
física: des de primària fins als ensenyaments superiors. Vic: Eumo Editorial, 2008. 

 Pla, G.; Ramírez, E. i Boluda, G. “El desarrollo psicomotriz en el medio acuático. 
Aportaciones desde la fenomenología”. A: Swimming Science I. Granada: Editorial Universidad 
de Granada, 2007. 
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 Pla, G. “És possible avaluar el procés en educació física?”. A: V Jornades d’activitat física. 
L’avaluació formativa en educació física: des de primària fins als ensenyaments superiors. Vic: Eumo 
Editorial, 2008.

 Ramírez, E. “L’avaluació dels cursets de natació. Una proposta educativa d’interven-
ció”. A: V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins als ensenya-
ments superiors. Vic: Eumo Editorial, 2008.

 Ramírez, E.; Pla, G.; Boluda, G. i Simó, N. “El aprendizaje de la natación en horario 
escolar: una perspectiva educativa centrada en el individuo y en el proceso”. A: Swimming Science 
I. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2007.

Congressos:
 Arumí, J. “Disseny d’una estructura d’aprenentatge cooperatiu i avaluació de la com-

petència del treball en equip en estudiants de ciències de l’activitat física i l’esport” . V Jornades 
d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins als ensenyaments superi-
ors”. Vic, 4, 11 i 18 d’abril de 2008 (Comunicació Estatal).

 Boluda, G.; Ramírez, E.; Pla, G.; Simó, N.; Romagosa, C. “¿Aprenden los bebés las 
habilidades motrices acuáticas?” Congrès Internacional. Swimming Science, Granada: 8 i 9 no-
vembre de 2007 (Comunicació Internacional).

 Boluda, G.; Ramírez, E.; Pla, G.; Simó, N.; Romagosa, C. “La formación para técni-
cos acuáticos especialistas en la primera infancia: una propuesta basada en el asesoramiento”. 
Congrès Internacional. Swimming Science, Granada:  8 i 9 novembre de 2007 (Comunicació 
Internacional).

 Boluda, G. “Niños !al agua! Actividades para la etapa infantil”. 3r Congrès Nacional 
New Wellness Era. Barcelona, 5-6 abril 2008 (Ponència Estatal).

 Boluda, G. “L’avaluació d’un programa aquàtic educatiu com a eix vertebrador de l’ava-
luació formativa”. V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària 
fins als ensenyaments superiors. Vic, 4, 11 i 18 d’abril de 2008  (Comunicació Estatal).

 Buscà, F.; Martínez, L.; Martín, M.; Camerino, O.; Peire, T.; Julian, J.A.; Capllonch, 
M.; Padrós, M. i Estrada, J. “La red de evaluación formativa y compartida en docencia uni-
versitaria como formación permanente y desarrollo profesional del docente universitario”. II 
Jornadas de Evaluación Formativa en la Docencia Universitaria. La Laguna-Tenerife: 20-22 de 
setembre del 2007 (Comunicació Estatal).

 Capllonch, M.; Martín, M. “L’avaluació formativa en l’educació física escolar”. V 
Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins als ensenyaments 
superiors. Vic, 4, 11 i 18 d’abril de 2008 ).

 Eves, F.; Puig-Ribera, A.; Webb, O. (2007). “Paired learning of health promotion in pe-
destrians; effects of contextual cues on stair-climbing”. 21st Annual Conference of the European 
Health Psychology Society. 15-18 agost, Maastricht University. The Netherlands (Comunicació 
Internacional).

 Eves, F.; Puig-Ribera, A.; Webb, O. (2008). “Prompting stair climbing with visual cues 
alone; pairing health promoting behaviour with visual cues”. 2nd Internetional Congress on 
Physical Activity and Public Health. 13-16 abril, Amsterdam (Comunicació Internacional).
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 Gilson, N.; Brown, W.; Faulkner, G.; McKenna, J.; Murphy, M.; Pringle, A.; Proper, K.; 
Puig-Ribera, A.; Stathi, A. (2008). “The International universities walking project: development 
of an intervention framework through the Delphi Technique”.  2nd International Congress on 
Physical Activity and Public Health.13-16 Abril, Ámsterdam (Comunicació Internacional).

 Gilson, N.; McKenna, J.; Puig-Ribera, A.; Brown, W. “Walking towards he-
alth in university communities: an international, multi-site randomised control trial”. 2nd 
International Congress on Physical Activity and Public Health. 13-16 abril, Amsterdam (Pòster 
Internacional).

 Hernández, D.; Beltran, D. “Les habilitats motrius a l’educació primària ¿objectiu o 
recurs?”. V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins als 
ensenyaments superiors. Vic, 4, 11 i 18 d’abril de 2008 (Ponència Estatal).

 López Del Amo, J.L. “Jornada de Actualización en Entrenamiento Atlético” Jornada de 
Actualización de Entrenamiento Altético, Talca, gener de 2008 (Comunicació Internacional).

 López Del Amo, J.L. “Variables determinantes del rendimeinto en la salida de tacos 
de atletismo”. II Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Villaviciosa de Odón 8-10 Mayo de 2008 (Comunicació Internacional).

 Martín, M.; Capllonch, M. “Presentació de la xarxa estatal d’avaluació formativa i 
compartida en l’ensenyament superior”. V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació 
física: des de primària fins als ensenyaments superiors. Vic, 4, 11 i 18 d’abril de 2008 (Ponència 
Estatal).

 Martín, M. “Una primera experiencia en autoevaluación. La dificultad de negociar con 
el alumnado”. II Jornadas de Evaluación Formativa en la Docencia Universitaria La Laguna-
Tenerife: 20-22 de setembre del 2007 (Comunicació Estatal).

 Martín, M. A personal narrative: “self-assessment – a state of utopia?” The Congress 
of British Educational Research Association (BERA). Londres: 5-8 de setembre del 2007 
(Comunicació Internacional).

 Martín, M. i Sicilia, A. “Conversations with my-selves: Minimizing the perversión 
while capturing students voices “ IV Internacional Congres of Qualitative Inquiry. Chicago: 
14-17 maig del 2007 (Comunicació Internacional).

 Martín, M.; Buscà, F. i Capllonch, M. “Evaluación formativa: una alternativa a la evalu-
ación tradicional, o una convicción educativa, personal y política”  IV Congreso Internacional 
sobre Investigación-Acción Participativa. Valladolid: 18-20 octubre del 2007 (Comunicació 
Internacional). 

 Moras, G.; Buscà, B.; Peña, J.; Rodríguez, S.; Vallejo, L.; Tous-Fajardo, J.; Mujika, I. “A 
comparative study between serve mode and speed and its effectiveness in a high level volleyball 
tournament”. 12th Annual Congress of the European College of Sports Sciences. Jyväskyla, 11-14 
de juliol de 2007 (Pòster Internacional).

 Moras, G.; Buscà, B.; Peña, J.; Rodríguez, S.; Vallejo, L.; Tous-Fajardo, J.; Mujika, I. 
“Estudio comparativo entre el tipo de servicio, su velocidad y su eficacia en un torneo de alto 
nivel de Voleibol”. Congreso Internacional sobre entrenamiento en Voleibol. Valladolid, 1-3 de 
novembre de 2007 (Ponència Internacional).
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 Olander, E.; Eves, F.; Puig-Ribera, A. (2007). “Stair riser banners are better than pos-
ters sometimes”. 21st Annual Conference of the European Health Psychology Society. 15-18 
agost, Maastricht University. The Netherlands (Comunicació Internacional).

 Peña, J. “Influencia de la suplementación con monohidrato de creatina en la resistencia 
a la capacidad de salto”. Congreso Internacional sobre entrenamiento en voleibol. Valladolid, 
1-3 de novembre de 2007 (Ponència Internacional).

 Peña, J.; Moreno, D. “Tests de condició física: per una avaluació criterial de les ca-
pacitats condicionals a l’educació obligatòria”. V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en 
educació física: des de primària fins als ensenyaments superiors. Vic, 4, 11 i 18 d’abril de 2008 
(Comunicació Estatal).

 Peña, X. i Buscà, B. “Construcció de dispositius de mesura” Jornades Inter-Universitàries 
Chronojump, 19 abril Vic (Ponència Estatal).

 Pla, G., Ramírez, E. Boluda, G. “El desarrollo psicomotriz en el medio acuático. 
Aportaciones desde la fenomenología”. Congrès Internacional. Swimming Science, Granada: 
8 i 9 novembre de 2007 (Comunicació Internacional).

 Pla, G. (2007). “Educar en valors a través de la psicomotricitat. Una experiència de 
formació en col·laboració entre l’escola i la universitat”. V Jornades d’Educació en Valors. Vic, 
10 de novembre de 2007 (Ponència Estatal).

 Pla, G. “És possible avaluar el procés en educació física?”. V Jornades d’Activitat Física. 
L’avaluació en educació física: des de primària fins als ensenyaments superiors. Vic, 4, 11 i 18 
d’abril de 2008 (Comunicació Estatal).

 Puig-Ribera, A.; McKenna, J.; Gilson, N. (2008). “A Work Limitations 
Questionnaire (WLQ) for use with Catalan employees: linguistic adaptation & validation”. 2nd 
International Congress on Physical Activity and Public Healt. 13-16 abril, Amsterdam (Pòster 
Internacional).

 Puig-Ribera, A.; McKenna, J.; Gilson, N.; Brown, W. (2008). “Change in workday step 
counts, wellbeing and job performance in Catalan University employees: a randomised con-
trolled trial”.  2nd Internetional Congress on Physical Activity and Public Health. 13-16 abril, 
Amsterdam (Pòster Internacional).

 Ramírez, E.; Pla, G.; Boluda, G.; Simó, N. “El aprendizaje de la natación en horario es-
colar: una perspectiva educativa centrada en el individuo y en el proceso”. Congrès Internacional. 
Swimming Science, Granada: 8 i 9 novembre de 2007 (Comunicació Internacional).

 Ramírez, E. “L’avaluació dels cursets de natació. Una proposta educativa d’interven-
ció”. V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació en educació física: des de primària fins als ense-
nyaments superiors”. Vic, 4, 11 i 18 d’abril de 2008 (Comunicació Estatal).

 Sicilia, A. i Martín, M. “Ethical and political considerations of the (auto) qualification 
process in teacher education”. IV Internacional Congres of Qualitative Inquiry. Chicago: 14-17 
maig del 2007 (Comunicació Internacional).

 Puig-Ribera, A.; Eves, F. (2007). “Promover el uso de las escaleras en puntos de toma 
de decisión del metro: Valoración de mensajes”. XII Congreso de la Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). 20-22 de juny, Barcelona (Comunicació 
Estatal).
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GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS DE GÈNERE: DONA I SOCIETAT
Coordinadora:  Dra. Pilar Godayol i Noguer
Membres	del	grup: Montserrat Bacardí, Francesca Bartrina, Claude Carcenac, Isabel Carrillo, 
Montse Casas, Marta Company, Lluïsa Cotoner, Marcella de Marco, Esther Fatsini, Eva Espasa, 
Pilar Godayol, Rosa Guitart, Teresa Julio, Aida Macias, Montserrat Martín, Pilar Prat, Judith 
Sánchez, Carme Sanmartí, Antoni Tort.

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 investigació 
en el context universitari i de difondre la publicació dels estudis realitzats. Comptem amb l’ajut 
de l’Institut Català de la Dones. Les i els integrants dels 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.

Projectes,	activitats	i	resultats
 Del grup de recerca pengen sis projectes d’investigació: 

 1. Catalanes rellevants (investigadora principal: Dra. Pilar Godayol)
 Aquest projecte va iniciar-se el setembre de 2001 amb la intenció d’elaborar un bui-

datge biogràfic de les catalanes més rellevants de tots els temps (fins a les nascudes el 1950) que 
han esmerçat 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’orga-
nització d’exposicions temàtiques (Traductores (2006), Dones de teatre (2007) i Esportistes (2008)) 
i l’elaboració d’entrevistes públiques a catalanes rellevants del segle XX (“Converses amb cata-
lanes d’avui”).

	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 domi-
nants 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, juntament 
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 traductològiques 
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 àmbit de conei-
xement en terres catalanes. 
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 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, 
desconeixem 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 visibilitat 
a les dones de teatre.

 4. Dones i esport (investigadora principal: Dra. Montserrat Martín)
Aquest projecte busca donar sentit a les experiències esportives de les dones a partir 

de la teoria de la diferència sexual, principalment desenvolupada per Luce Irigaray. Igualment 
aquest projecte explora noves formes narratives de representar aquestes vivències (Norman 
Denzin, 1997; Laurel Richardson, 1994) que permeten situar la dona com a única subjecte 
d’aquestes experiències. 

 5. 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 sigui 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’al-
guna manera ajudar a teixir una història de la humanitat en femení.

 6. Gènere i educació (investigadora principal: Dra. Rosa Guitart)
Arran del seminari intitulat “Quins models de gènere tenen els nostres infants i joves?” 

(2005-2006) i continuant amb el camp d’interès que el va provocar, el grup de recerca es va 
plantejar 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, concretament a 3r d’ESO i 1r de 
Batxillerat. 

Aquest projecte, dins del grup de recerca “Estudis de gènere: dona i societat” de la 
UVic, pretén donar constància del que ja es va posar de manifest en el seminari, és a dir, que és 
en la diferència sexual on es justifiquen les desigualtats entre dones i homes, que hi ha moltes 
formes de construcció i de modelatge dels estereotips de gènere o que no som essències sinó 
existències, per tant el problema està en el concepte que hem atribuït homes i dones a la mas-
culinitat i la feminitat.
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Publicacions	i	participació	a	congressos
	Publicacions:

 Godayol, P. Moments femenins de la humanitat. Quinze dones que han fet història. Barcelona: 
Mina, 2007.

 Godayol, P. (2007) “Maria Aurèlia Capmany, feminisme i traducció ‘entre dones’”. 
Quaderns. Revista de traducció. Núm. 14, pp.11-18.

 Godayol, P. “Subjecte i subversió: la traducció feminista canadenca”. Doletiana. Revista 
de traducció, literatura i arts. Núm. 1.

 Godayol, P. “Entre Atenea i Medusa: les mares literàries de Maria-Mercè Marçal”. 
Reduccions. Núm. 89-90, pp. 190-206.

 Godayol, P. (2008) “Triplement subalternes’”. Quaderns. Revista de traducció. Núm. 15, 
pp.41-50.

 Espasa, E. “A Gendered Voice in Translation: Translating like a feminist?”. A: Género, 
lenguaje y traducción. València: Universitat de València i Generalitat Valenciana, pp. 328-335.

 Julio, T. “Casarse por vengarse””. A: Francisco de Rojas. Obras Completas, vol. 1. Cuenca: 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2007.

 Julio, T. (2007) “El arte de fingir: juegos metateatrales en Lucrecia y Tarquino de 
Francisco de Rojas Zorrilla”. Lectura y Signo. Núm. 2, pp.157-190.

 Julio, T. (2008) “El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona en la cartelera teatral 
barcelonesa”. Teatro de Palabras. Núm. 2, pp. 57-69.

 Julio, T. “Ridendo castigat mores: figurón y figuras en Entre bobos anda el juego”. A: El figu-
rón. Madrid: Fundamentos-RESAD, 2007.

 Julio, T. (2008) “La vil Numancia vuesto honor profana: Cervantes y Rojas ante el 
drama numantino”. A: Cervantes y su tiempo. Lectura y Signo. Anejo 1, vol.2, pp. 143-153.

 Bartrina, F. “Caterina Albert i el cinema; un film (3.000 metres) i «Raquel Torres». A: 
Caterina Albert. Cent anys de la publicació de Solitud. Barcelona: CSIC-Generalitat de Catalunya, 
2007.

 Bartrina, F. (2007) “Escriptores catalanes canòniques: ballant en un camp de mines”. 
Literatures. Núm. 5, 2a època, pp. 57-67.

 Batrina, F. (2007) “Rosa Leveroni: El mundo nuevo”. A: Cien años de poesía. 53 poemas en 
catalán, gallego y vasco: estructuras poéticas, pautas críticas. Berna (Suïssa): Peter Lang Publishers.

 Bartrina, F. “¿És George Eliot/Mary Ann Evans una autora clàssica? Una reflexió sobre 
el cànon literari anglès i el valor literari”. A: Miscelània d’Homenatge a Ricard Torrents. Vic: Eumo 
Editorial, 2007.

 Bartrina, F. (2008) “Què et suggereix Rodoreda Romanyà?”. A: Literatures. Recrear 
Rodoreda Romanyà, pp. 20-21.

 Carcenac, Claude. L’Islam. Vic: Eumo Editorial, 2008.
 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.
 Sanmartí, C. , Sanmartí, M. “Dots i llegats dels Baldrich de Valls (1768- 1863)”. A: Butlletí 

de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Núm. XVI, pp. 97-112.
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 Sanmartí, C., “El sufragi femení a la premsa d’Osona (1931- 1936)”. A: Ausa, Núm. 157, 
pp. 353- 372.

 Sanmartí, C., “I·lustradores, ceramistes i afins”. A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 
2006.

 Sanmartí, C., “Pintores i escultores”. A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
 Bartrina, F., “Dramaturgues”. A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
 Bartrina, F., “Narradores”. A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
 Julio, T., “Científiques”. A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
 Julio, T., “Crimen y castigo en el ámbito doméstico”. A: Insula, Núm. 714, pp. 15-17.
 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, Núm. 44, pp. 111-131.
 Espasa, E., “Actrius”. A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 2006.
 Tort, A., “Mestres”. A: Catalanes del XX, Eumo Editorial, 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 textos 

literarios”. A: Lectora. Revista de Dones i Textualitat, Núm. 13, pp. 259-266.
 Cotoner, Ll., “Perspectivisme, tècnica i procediments narratius a La meitat de l’ànima 

de Carme Riera”. A: Revista de Catalunya, Núm. 220, pp. 41-52.

Congressos:
 Cotoner, Ll. “Gènere i identitat a la narrativa de Carme Riera”. Congreso 

Interdisciplinario: Discurso sobre fronteras-fronteras del discurso: literatura, pensamiento y 
cultura del ámbito ibérico e iberoamericano. Poznan, 22-24 novembre de 2007.

 Godayol, P. “Sylvia Plath per Montserrat Abelló”. Congreso Interdisciplinario: 
Discurso sobre fronteras-fronteras del discurso: literatura, pensamiento y cultura del ámbito 
ibérico e iberoamericano. Poznan, 22-24 novembre de 2007.

 Carrillo, I.; Fatsini, E.; Guitart, R.; Prat, P. “Características de los modelos de género 
de los y las adolescentes”. X Congreso nacional de psicología social. Un encuentro de perspec-
tivas. Cádiz, del 26 al 28 de setembre de 2007.

 Carrillo, I.; Fatsini, E.; Guitart, R.; Prat, P. “Models de gènere i valors de les i els ado-
lescents”. Vic, 10 de novembre de 2007.

 Carrillo, I.; Fatsini, E.; Guitart, R.; Prat, P. “Las representaciones expresadas por los y 
las adolescentes en relación a su trayectoria académica: una mirada de género”. V Congreso in-
ternacional de psicología y educación: los retos del futuro. Oviedo, del 23 al 25 d’abril de 2008.

 Carrillo, I.; Fatsini, E.; Guitart, R.; Prat, P. “Normes i responsabilitats domèstiques i 
familiars: relació amb els models de gènere de les i els adolescents”. 1r Congrés Familia i valors. 
Barcelona, del 27 al 29 de maig de 2008.

 Martín, M. “This rugby which is not one: An Irigarayan metamorphosis”. International 
Sociology of Sport Association (ISSA). Copenhague, agost 2007.

 Julio, T. “Para acabar con el feminismo de Rojas. Una visión crítica a la crítica”. 
Congreso internacional, IV Centenario del nacimiento de Rojas Zorrilla. Toledo, octubre de 
2007.
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 Julio, T. “Puesta en escena de Rojas en Barcelona”. XXX Jornadas de teatro clásico de 
Almagro. Castilla la Mancha, 2-5 juliol de 2007.

 Company, M. “Presentación de DeSignis. La coedición desde la Universidad de Vic”. 
Colloque International Passé, présent(s) et futur(s) de la B.D. París, 4-5 febrer de 2008.

 Sánchez, J. “Posem fil a l’agulla... Llums i ombres en la recepció i revisió de les traduc-
cions a l’espanyol de Mercè Rodoreda”. Seminari de traductors i traductores de l’obra de Mercè 
Rodoreda (Institució de les Lletres Catalanes). Barcelona, 13-15 de desembre de 2007.

 Bartrina, F. “Rellegir George Eliot/Mary Ann Evans: el pes del cànon i el plaer de la lec-
tura”. Jornada Llegir altrament. Creació i pensament de les dones del Centre Dona i Literatura 
de la Universitat de Barcelona.

 Godayol, P., “Dona i traducció: del plaer a l’ofici”. A: XIV Seminari sobre la traducció 
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.

 Francesca, B., “La teatralitat de la veu pròpia: Dramaturgues catalanes del XX”. Actes 
del novembre del Projecte VACA, Projecte VACA Associació de Creadores Escèniques, 20 de 
novembre 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.

 Julio, T., “Sumisas y rebeldes. Rojas Zorrilla y el atractivo femenino”. La mujer en el 
teatro español del Siglo de Oro. IV Centenario de Rojas Zorrilla. Universidad de Castilla-La 
Mancha, 16-18 de abril de 2007.

 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.

 Espasa, E., “Dones de teatre del XX”. Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona, 
28 de març de 2007.

 Cotoner, Ll., “La imagen de la mujer madura y su ingrata representación en los textos 
literarios”. 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.

 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 es-
tudios de género, Universidad Nacional de Córdoba, 25-28 d’octubre de 2006.

147Recerca i publicacions



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
 La línia bàsica en què treballa aquest grup de recerca és l’impacte del nou Pla General 

de Comptabilitat, que es pot concretar en els següents punts:
- L’efecte de l’aplicació del nou PGC en l’anàlisi d’estats comptables.
- L’estudi dels dos nous documents dels comptes anuals: L’Estat de canvis en el patri-

moni net i l’Estat de fluxos d’efectiu.
- Els negocis conjunts en el nou PGC amb especial referència a les Unions Temporals 

d’Empreses.

Projectes,	activitats	i	resultats
 A les professores Núria Arimany i Carme Viladecans, l’ACCID (Associació Catalana 

de Comptabilitat i Direcció d’Empreses) els han concedit una beca per desenvolupar el projecte 
d’investigació titulat “Estudi dels dos nous estats comptables: l’estat de canvis en el patrimoni 
net i l’estat de fluxos d’efectiu”. Aquestes beques es concedeixin a investigadors i a professionals 
que presenten propostes de recerca sobre temes comptables. L’import de l’ajut es farà efectiu 
en el moment en que s’hagi presentat el projecte (aproximadament d’aquí a un any).

Publicacions
	Article publicat a revista indexada al CARHUS amb valoració D. Arimany Serrat, 

Núria; “Estado de cambios en el patrimonio neto en el nuevo Plan General de Contabilidad. 
Una aplicación práctica”; Técnica Contable, febrer 2008.

  Article publicat a revista indexada al CARHUS amb valoració D. Arimany Serrat, 
Núria; “Las Uniones Temporales de Empresas en el nuevo Plan General de Contabilidad”. 
Partida Doble n. 200, juny 2008.

 Article: “¿Cómo afecta el nuevo plan general de contabilidad al análisis de los estados 
financieros?”, presentat a la revista Técnica Contable i pendent d’aprovació. Autores: Arimany 
Serrat, Núria; Portet Boixaderas, Carme; Viladecans Riera, Carme.

GRUP DE RECERCA MÓN RURAL: EVOLUCIÓ I FACTORS DE CANVI
Coordinador:  Santi Ponce Vivet
Membres	del	grup: Dr. Santi Ponce (FEC), Dra. M. Carme Sanmartí (FCHTD), Dr. Josep 
Casanovas (FE), Dr. Maties Ramisa (FEC), Jacint Torrents (FE), Sergi Massana (FEC), Joan 
Callarissa (FE).

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 
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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’et-
nografia 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.
 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 ma-

sies dels municipis catalans a través dels plans urbanístics per a la catalogació de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable d’una quarentena de municipis de Catalunya. Una tasca de re-
cerca aplicada iniciada fa un parell d’anys a petició de l’Associació de Municipis i Comarques de 
Catalunya i que continua la comanda feta per la Federació de Municipis de Catalunya. Aquest 
extens treball està coordinat per Sergi Massana.

 A banda de l’activitat esmentada, destaquen:
 La conferència “Eusebi Molera, enginyer vigatà que va triomfar a Califòrnia, on va es-

devenir un dels propietaris agrícoles del moment”, impartida per Santi Ponce mes de setembre 
de 2007 a la seu d’Òmnium Cultural de Barcelona.

 La conferència “El primer ferrocarril de Catalunya. La línia Barcelona Mataró”, pro-
nunciada al Museu de Badalona amb motiu del seu 160 aniversari, impartida per Santi Ponce el 
mes de novembre de 2007 al Museu Arqueològic de Badalona.

 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.

 El projecte de transferència de coneixement Anuari socioeconòmic de la comarca d’Osona 
dirigit per Santi Ponce i Joan Carles Martori.

Publicacions	i	participació	a	congressos
	Publicacions:

 Maties Ramisa: “La administración bonapartista”, dins DDAA, La Guerra de 
Independencia en España (1808-1814). Barcelona: Nabla Ediciones, 2007, pp. 355-384. ISBN978-
84-935926-2-2.

 Santi Ponce: Andreu Colomer Munmany, 95 anys mirant amunt. Vic: Ajuntament de Vic, 
Museu de l’Art de la Pell, Universitat de Vic, 2008. ISBN 13:978-84-935099-8-9.

 Santi Ponce: Pròleg. Dins Raquel Castellà, La vida a pagès. Imatges de la vida quotidiana a 
les Masies de Roda. Ajuntament de les Masies de Roda, 2008, pp. 11-13. ISBN 978-84-606-4549-8.
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 Maties Ramisa, Polítics i militars a la Guerra del Francès (1808-1814). Lleida: Institut d’Es-
tudis Ilerdencs, 2008. 461 pàgines. ISBN: 978-84-96908-08-6.

 Maties Ramisa, “Polítics i militars a la Guerra del Francès”, Serra d’Or, maig 2008, 
núm. 581, pp. 20-22.

 Jacint Torrents, “Les feines de pagès durant la joventut de Verdaguer”, dins Miscel·lània 
Ricard Torrents. Vic: Eumo, 2007, pp. 608-620. ISBN: 978-84-9766-217-8.

 Maties Ramisa, “La guerra i la seva ombra” l’Avenç, núm. 337, juliol-agost 2008, pp. 78-
79.

 Santi Ponce i Anna Palomo, “El Casino de Vic, centre de difusió cultural de la ciutat”, 
Revista de l’Associació de botiguers de CentreVic: Vic, número 1, tardor 2007, pp. 6-9.

 Santi Ponce, “El tancament d’un cicle”, revista 1978-2008, trenta anys informant, editada 
pel bisetmanari El 9 Nou amb motiu del seu trentè aniversari. 25 d’abril de 2008, p.67.

Congressos:
 Ponència estatal: La Guerra del Francès als territoris de parla catalana, ponència de 

Maties Ramisa: “La dominació francesa a Catalunya” 23, 24 i 25 de maig de 2008 a El Bruc. 
Congrés organitzat per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.

Àrea de ciències de l’educació 

GRUP DE RECERCA EN AUTONOMIA I APRENENTATGE DE LES 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.

Activitat	general	del	grup
 L’activitat del grup comprèn diferents àmbits. En primer lloc, la investigació de les 

eines de reflexió per a l’aprenentatge autònom de l’expressió oral en llengua estrangera, especial-
ment 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 llengua es-
trangera i també 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	a	congressos
 Publicacions:

 Pinyana, A., & Khan, S. (2007): “Integrating content and language: the student’s pers-
pective.” In: R.Wilkinson and V. Zegars (Eds.), Researching Content and Language Integration in 
Higher Education. Maastricht: Maastricht University Language Centre, 179-189.
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Congressos:
 Pinyana, A. “Raising cross-cultural awareness in a multicultural classroom”. Bi-and mul-

tilingual universities 2007: European Perspectives and beyond. Bolzano,19-22 setembre de 2007.

GRUP DE RECERCA EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Coordinadores: Pere Pujolàs i Maset
Membres	del	grup: Pere Pujolàs i Maset, Robert Ruiz i Bel, José Ramon Lago Martínez, Manel 
Dionís Comas i Mongay, Olga Pedragosa i Xuclà, Gemma Riera i Romero, Núria Padrós i 
Tuneu, Jesús Soldevila Pérez, Mila Naranjo Llanos, Josep Font Roura, Jaume Carbonés López, 
Maite Casas, Manel Sánchez.

Activitat	general	del	grup
 Durant el curs 2007/08 el GRAD ha centrat esforços essencialment en dos projectes 

derivats de dues línies de treball del grup. En el primer cas ha estat el Projecte PAC, del qual 
ja s’està entrant en el segon any de treball i per tant de planificació de tot el programa, que es 
començarà a aplicar al llarg del curs 2008/09 en quatre centres de Catalunya. En el segon dels 
casos, s’ha estat dissenyant les bases per a una plataforma digital d’elaboració de materials i 
per a la difusió de recursos orientats al Disseny Universal de l’Aprenentatge i l’Accessibilitat 
Universal.

Projectes,	activitats	i	resultats
	Projectes de recerca:

 Participació del projecte I+D+I del Ministeri d’Educació i Ciència: “Projecte PAC: 
Programa didàctic inclusiu per atendre a l’aula l’alumnat amb necessitats educatives diverses. 
Una investigació avaluativa” (SEJ2006-01495)

 Organització de congressos i jornades:
 Pujolàs, P. Coordinador del Comitè organitzador de les XXV Jornades d’Universitats 

i Educació Especial i del V Congrés d’Universitats i Educació Especial: Educació Inclusiva, 
interroguem l’experiència”. Celebrats a la Universitat de Vic (març 2008).

 Pedragosa, O. Comitè científic i organitzador de la II Jornada Interuniversitàries d’es-
tudiants d’educació especial: Realitats i Creences de l’escola inclusiva. Celebrada el dia 20 d’abril 
de 2007 a la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic.

 Pedragosa, O. Comitè organitzador: I Jornada d’accessibilitat. Universitat de Vic. 26 
de juny de 2008.

 Pujolàs, P.; Lago, J.R.; Pedragosa, O.; Padrós, N.; Riera, G.; Soldevila, J. Membres del 
Comitè organitzador de les XXV Jornades d’Universitats i Educació Especial i del V Congrés 
d’Universitats i Educació Especial: Educació Inclusiva, interroguem l’experiència. Celebrats a 
la Universitat de Vic (març 2008).

 Pujolàs, P.; Lago, J.R.; Ruiz, R.; Comas, M.D. Membres del comitè científic de les 
XXV Jornades d’Universitats i Educació Especial i del V Congrés d’Universitats i Educació 
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Especial: Educació Inclusiva, interroguem l’experiència. Celebrats a la Universitat de Vic (març 
2008).

 Manel Dionís i Comas. Director del comitè científic del Fòrum FECEC: La realitat 
del càncer: conversant amb els protagonistes. Barcelona 26 d’octubre de 2007. Organitzat per 
la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer.

 Padrós, N. (2008), ha estat membre de l’organització de les jornades tècniques: “Els 
museus pedagògics virtuals: la difusió com a instrument de patrimonialització dels fons educa-
tius”. Celebrat a Vic el 9 de juny.

 Assessoraments:
 Curs de 15 hores “Inclusió a l’aula “ al Centre Arrels I, dins del Pla de Formació de Zona 

del Solsonès. Curs 2007-08
 Curs de 10 hores “Introducció del Treball Cooperatiu a l’Aula” a l’IES Miquel Biada de 

Mataró, dins del Pla de Formació de Zona de Mataró. Curs 2007-08
 Assessorament de 10 hores sobre Treball Cooperatiu a l’aula a l’àrea de Socials a 

Secundària a l’IES Francesc Ribalta de Solsona dins del Pla de Formació de Zona del Solsonès. 
Curs 2007-08.

 Coordinador de Seminari de 20 hores “Intervenció Psicopedagògica a l’Educació 
Secundària” dins del Pla de Formació de Zona d’Osona. Curs 2007-08

 Manel Dionís Comas. Dues hores de docència en el Màster de Psicologia Clínica i de la 
Salut, amb la sessió titulada: “El treball en equip a l’Hospital de la santa Creu de Vic”, realitzat 
a la Universitat de Girona el 29 de febrer de 2008.

 Gemma Riera Romero. Curs de 15 hores “Inclusió a l’aula” al CEIP Setelsis, dins del 
Pla de Formació de Zona del Solsonès. Curs 2007-08.

Gemma Riera Romero.
 Gemma Riera Romero. Curs de 15 hores “Inclusió a l’aula” al centre Arrels I, dins del 

Pla de Formació de Zona del Solsonès. Curs 2007-08.

Publicacions	i	participació	a	congressos
Llibres:

 Lago, J.R. i Onrubia, J. (2008). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educa-
tiva. Vic. Eumo Editorial.

 Ruiz, R. (2007). Planificació multinivell i personalitzada del currículum escolar a l’aula inclu-
siva. Eumo Editorial.

 Capítols llibres:
 Pujolàs, P., Lago, J.R. (2007): “La organización cooperativa de la actividad educativa”. 

Dins Bonal, J. i Sanchez-Cano, M. (Coord.): Manual de asesoramineto psicopedagógico. Barcelona: 
Graó. Pàgines 349-391.

 Marimon, Marta (2008). “Una experiencia de aprendizaje colaborativo en un contexto 
de formación virtual”. A: Roig, R.; Blasco, J.; Cano, M.A.; Gilar, R.; Grau, S.; Lledó, A. (eds.): 
Investigación e inovación en el conocimiento educativo actual. Alcoy: Editorial Marfil.
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 Ruiz, R. (2007). “Procediment d’avaluació i de planficació multinivell i personalitzada 
del currículum a l’aula inclusiva”. Dins Sánchez, M.; Bonals, J. (2007). Assessoramiento psicopeda-
gògico. Editorial Graó.

 Font, J.; Giné, C. “Los centros de educación especial”. Dins Sánchez, M. i Bonals, J. 
(2007). Assessoramiento psicopedagògico. Editorial Graó.

 Sánchez, M.; Bonals, J. (2007). Assessoramiento psicopedagògico. Editorial Graó.

Articles:
 Lago, J.R. (2007) “L’assessorament educatiu com a eina per a la reflexió i la millora de 

la pràctica educativa i escola inclusiva”. Suports, Vol 11, 1.  
 Lago, J.R. i Onrubia, J. (2008) “Una estrategia general de asesoramiento para la mejora 

de la práctica educativa”. Profesorado. Revista del grupo FORCE.
 Onrubia, J., Lago, J. R. (en premsa) “Asesoramiento psicopedagógico y mejora de las 

prácticas de evaluación”. Infancia y Aprendizaje.
 Pujolàs, P. (2007): “De la colaboración a la cooperación: la educación para la solidari-

dad”. Pròleg al llibre: Carbonell, J., Carrillo, I.: Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas 
de educación en Centroamérica. Barcelona: Octaedro.

 Pujolàs, P. (2008): “El aprendizaje cooperativo como recurso y como contenido”. Aula 
de Innovación Educativa, núm. 170, pp. 37-41.

 Pujolàs, P. (2008): “Agrupament heterogeni de l’alumnat i atenció a la diversitat: l’es-
tructura cooperativa de l’activitat a l’aula”. Perspectiva Escolar, núm. 324, pp. 2-15.

 Sánchez-Cano, Manuel “El debate coloquio. Una propuesta para el desarrollo de la 
competència comunicativa oral en la educación secundaria obligatoria. Textos”. Didàctica de la 
Lengua y la literatura. Núm. 42. pàgs. 93-112. 2006. Graó.

 Publicacions de Comunicacions i Ponències a Congressos:
 Pedragosa, O. Riera, G. (2008) La planificación individualizada y la organización 

cooperativa del aula como estrategias para la inclusión escolar. V Congreso Internacional de 
Psicología i Educación: “los Retos del Futuro”. Oviedo 23, 24 i 25 d’abril de 2008.

 Boluda, G.; Guell, E.; Portell, E.; Soldevila, J.; Soler, J.: “Osona: talleres de estudio 
asistido”. Cuadernos de Pedagogía n. 375, gener 2008 p. 72.

 Pedragosa, O.; Ruiz, R.; Comas, M.D.; (2008). El PEI d’aula com a estratègia per a 
la millora de l’accés, el progrés i la participació dels alumnes en relació al currículum general. 
Comunicació al V Congrés d’Universitats i Educació Especial: Educació Inclusiva, interroguem 
l’experiència”. Celebrats a la Universitat de Vic (març 2008).

 Ruiz, R.; Comas, M.D.; Pedragosa, O. i Padrós, N. Plans múltiples i personalitzats per 
a l’aula inclusiva. Ponència a les XXV Jornades d’Universitats i Educació Especial. Celebrades 
a la Universitat de Vic (març 2008).

 Soldevila, J: “L’integrazione a Scuola: il caso di Iris”. Ponència en el congrés internaci-
onal: “L’emozione di conoscere e il desiderio di esistere”.  Castelnovosotto (Itàlia) 27de maig de 
2008.

 Barcons, C.; Casas, M.; Rocamora, M.; Riera, G.; Soldevila, J.; “L’experiència del 
Solsonès, treballem ‘junts’ cap a la inclusió” ponència presentada en V Congrés d’universitats 
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i educació especial: “Educació Inclusiva: interroguem l’experiència”. Vic, 13 i 14 de març de 
2008.

 Soldevila, J. “A scuola per tutti: dalla utopia a la realtà”. Ponència en el congrés interna-
cional: “L’emozione di conoscere e il desiderio di esistere”.  Castelnovosotto (Itàlia) 24 de maig 
de 2007.

 Comas, M.D.; Serra, I.; Guinovart, C.; Albó, A.; Pineda, M.; Roca, R.; Espaulella, J. 
(2008): “Características de las intervenciones psicosociales dirigidas a niños y adolescentes en 
una unidad de cuidados paliativos”. 7º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos. Salamanca, 4-7 de juny. 

 Comas, M.D. “Intervenció en situacions familiars complexes”. Ponència presentada al 
VI Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives. Terrassa, 11 de maig de 2007.

 Comas, M.D.; Ruiz, R.; Pedragosa, O.; Padrós, N. (2008) presentació de la ponència: 
“Enseñanza y planificación multinivel: Diseño Universal del Aprendizaje y Planificación cen-
trada en la persona”, XXV Jornades d’Universitats i Educació Especial. Universidad de Vic, 12 
i 13 de març de 2008.

 Riera, G.; Pujolàs, P. (2008): “Cooperar per aprendre / aprendre a cooperar. Avaluació 
d’un programa didàctic per ensenyar i aprendre de manera cooperativa”, V Congrés d’Universi-
tats i Educació Especial. Vic, 14 de març de 2008.

 Riera, G. Ha presentat la comunicació: “La planificación individualizada y la organiza-
ción cooperativa del aula como estrategias para la inclusión escolar”, al Congreso internacional 
de psicología y educación: “Los retos del futuro”. Oviedo, 23, 24 i 25 d’abril de 2008.

 Riera, G. ha presentat la comunicació: “Aplicació d’una experiencia d’aprenentatge 
cooperatiu a una escola d’educació primària”. Al V Congrés d’Universitats i Educació Especial 
celebrat a Vic. 14 de març de 2008.

 Pujolàs, P.; Lago, J.R.; Riera G.; Pedragosa, O.; Comas, M.D.; Ruiz, R.; Padrós, N. 
(2008), ha presentat la ponència: “Proyecto PAC: Programa didáctico inclusivo para atender 
en el aula al alumnado con necesidades educativas diversas. Una investigación evaluativa” XXV 
Jornades d’Universitats i Educació Especial. Universitat de Vic, 12 i 13 de març de 2008.

 Pujolàs, P. Coordinació de la ponència: “Inclusión de un alumno con Síndrome de 
Down en un aula cooperativa de educación infantil”. XXV Jornades d’Universitats i Educació 
Especial. Universitat de Vic, 12 i 13 de març de 2008.

 Padrós, N. (2008), ha presentat la comunicació: “Fuentes formas y proyecciones del 
patrimonio educativo digital. La experiencia del MUVIP”, al I Encontro Iberoamericano de 
Museous pedagóxicos e museólogos da educación, celebrat a Santiago de Compostela el 22 de 
febrer de 2008 i organitzat per la Xunta de Galicia.

 Conferències nacionals:
 Pere Pujolàs i Maset:
— “Escola inclusiva i aprenentatge cooperatiu”. Departament d’Educació, 14 de maig 

de 2007.
— “Una escola inclusiva per a una societat sense exclusions”. Solsona, 9 de juliol de 

2007.
— “Una escola per a tothom”. Sant Vicenç dels Horts, 7 de setembre de 2007.
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— “Escola inclusiva i aprenentatge cooperatiu”. Fundació Catalana Síndrome de Down. 
Barcelona, 14 de gener de 2008.

— “L’aprenentatge cooperatiu com a eina per atendre la diversitat”. Servei Educatiu. 
Gavà, 28 de gener de 2008.

— “Atenció a la diversitat i escola inclusiva”. Servei Educatiu. Vielha (Val d’Aran), 12 
de febrer de 2008.

— “Aprendre junts alumnes diferents: l’aprenentatge cooperatiu”. Servei Educatiu. 
Cornellà, 18 de febrer de 2008.

— “Escola inclusiva i aprenentatge cooperatiu”. Departament d’Educació, 26 de març 
de 2008.

— “Educació inclusiva: una escola per a tothom”. Servei Educatiu Horta-Guinardó, 26 
de març de 2008.

— “Estratègies per treballar la diversitat: L’aprenentatge cooperatiu”. Servei Educatiu.  
Vilafranca del Penedès, 12 de maig de 2008.

— “L’atenció a la diversitat de l’alumnat nouvingut: l’aprenentatge cooperatiu”. Servei 
Educatiu. Vilanova i la Geltrú, 14 de maig de 2008.

— “Escola inclusiva i aprenentatge cooperatiu”. Servei Educatiu. Tàrrega, 20 de maig 
de 2008.

— “L’aprenentatge cooperatiu: un recurs per atendre la diversitat i desenvolupar les 
competències bàsiques”. Col·legi Pompeu Fabra. Salt (Gironès), 2 de juny de 2008.

— “Educació inclusiva: Una escola per a tothom. Un repte o una utopia?”. Centelles, 
7 de juny de 2008.

 Olga Pedragosa i Xuclà:
— El treball cooperatiu, com aplicar-ho a l’aula. Escola Alta Segarra de Calaf. En el 

marc del Pla Educatiu d’Entorn. 25 de maig de 2008.
— Reflexions a l’entorn de l’aprenentatge cooperatiu a secundària. IES Montbui. 7 de 

maig de 2008.

 Manel Dionís Comas Mongay:
— Relaciones difíciles en la família. Ponència de “Familia y Psicología” Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos. Salamanca, 4-7 de juny.
— Conferència “La realitat del càncer: conversant amb els protagonistes” celebrat al 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Jornada reconeguda per l’Institut d’Estudis de la Salut. 
Barcelona, 26 d’octubre de 2007.
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GRUP DE RECERCA EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Coordinadora: Montse Benlloch Burrull
Membres	del	grup: Montserrat Moix Puig, Teresa Feu Vidal, Teresa Buscart, Gil Pla Campas, 
Montserrat Rizo Marcos, Pablo Rivarola Padros, Rosa Sellares Viola, Irene Balaguer Felip, 
Ángel Serra Jubany, Montse Benlloch Burrull, Berta Vila Saborit.

Activitat	general	del	grup
. Desenvolupament i educació en diferents contextos educatius (escola, família, acti-

vitats aquàtiques)
. Investigacions en els marcs escolars (tant de caire institucional com relacionades amb 

la instrucció)
. Investigacions psicològiques en contextos innovadors (realitat virtual)

Resultats	avaluables	assolits
 El grup ha avançat en l’anàlisi en la recerca de les activitats aquàtiques per a nadons. 

Estem elaborant una base de dades amb les categories de la interacció mare/nadó ja acabades.
 El grup ha publicat l’informe de la recerca “Demanda y calidad de los servicios dirigidos 

a la primera infancia: situación en las comunidades autónomas”. Aquest informe l’han fet servir 
molts diaris i cadenes de ràdio.

 Hem acabat la recerca “Ethical Issues and Procedures in Presence Research” i ens falta 
publicar un article en una revista d’impacte, tot i que tenim el document final en format digital 
per a qui el necessiti. 

 S’ha signat un conveni de Transferència de Coneixements amb el Balneari Codina.

GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, LLENGUATGE I LITERATURA
Coordinador:  Llorenç Comajoan i Colomé
Membres	del	grup:  Vanesa Amat i Castells, Maria Carme Bernal i Creus, Rosa Boixaderas i 
Sáez, Mariona Casas i Deseuras, Francesc Codina i Valls, Llorenç Comajoan i Colomé, Eusebi 
Coromina i Pou, Jordina Coromina i Subirats, Marta Corominas i Salom, Assumpta Fargas i 
Riera, Josep Gallart i Bau, Núria Medina i Casanovas,  Teresa Puntí i Jubany, Carme Rubio i 
Larramona, Llorenç Soldevila i Balart, Anna Vallbona i González, Maria Àngels Verdaguer i 
Pajerols.

Activitat	general	del	grup
	Les línies de recerca en les quals treballa el grup són les següents:
. Didàctica de la llengua
. Didàctica de les segones llengües
. Didàctica de la literatura
. Sociolingüística
. Lingüística
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Projectes,	activitats	i	resultats
 Transferència de coneixement

 Puntí, Teresa. 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’en-
senyament de Mestres de la Universitat d’Andorra.  Juny 2007.

 Projectes de recerca
 Projecte “Anàlisi del grau d’adequació de la formació lingüística i discursiva dels mes-

tres al context escolar actual” ARIE06, 2007-2008 (8400€)
 Sol·licitud del projecte competitiu “Anàlisi de la qualitat de la formació lingüística i 

discursiva en els estudis de mestre” a l’AQU Catalunya (denegat).

  Altres activitats de recerca (avaluació d’articles per a revistes indexades)
 Comajoan, L. “Assessing the effect of lexical aspect and grounding on the acquisition 

of L2 Spanish past tense morphology among L1 English speakers”. Bilingualism: Language and 
Cognition. Revisat 2007.

  Comajoan, L. “Pragmatic Language Instruction and Beginner Learners of 
Spanish: A Discourse Approach”. Foreign Language Annals. Revisat 2008.

 Comajoan, L. “Grappling with literary language to increase pragmatic language use: 
A case study of three non-native English speaking teachers”. Foreign Language Annals. Revisat 
2007.

 Comajoan, L. “Telling Tales:  A case study of narratives and intermediate Spanish L2 
learners”. The Canadian Modern Language Review. Revisat 2008.

 Comajoan, L. “Assessing the effect of lexical aspect and grounding on the acquisition 
of L2 Spanish Preterit and Imperfect among L1 English speakers”. Language Learning. Revisat 
2007.

 Codina i Valls, F. Lliçó inaugural del curs 2007-2008 de la Universitat de Vic: “Llengua, 
literatura i educació”. Publicada en opuscle per la UVic. Octubre de 2007.  

 Codina i Valls, F. Participació en els treballs de la Comissió Assessora sobre Llengua 
i Escola, del Departament d’Educació, concretament en la subcomissió sobre formació inicial 
dels ensenyants de llengües.

 Codina i Valls, F. Participació en els treballs preparatoris del Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació, concretament a la Taula de Debat sobre “Generació i difusió del conei-
xement” (23 de gener de 2008). Publicació associada a l’activitat: Pacte Nacional per a la recerca i 
la innovació. Taules de debat. Generalitat de Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa (abril de 2008).

 Departament de Filologia. Organització del Curs d’Actualització en Didàctica de la 
Llengua i la Literatura: Nou alumnat, nou currículum i nova immersió lingüística. U de Vic, 6, 
11, 13, 18 20 i 23 de febrer de 2008.

 Departament de Filologia. Organització de les V Jornades sobre l’ensenyament de l’an-
glès a infantil i primària. Universitat de Vic, 22 de novembre de 2007.

 Comajoan, L. i Gomàriz, E. “Les actituds lingüístiques de l’alumnat al final de l’etapa 
de primària”. Comunicació dins del Curs d’Actualització de la Llengua i la Literatura.
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 Corominas, M. i Medina, N. Conferència “Education in Catalonia” a la University of 
Bath Spa.

 Medina, N. i Vallbona, A. Curs de formació de mestres d’anglès de les Escoles Vedruna 
de la província de Barcelona. 26 d’octubre de 2007, 18 de gener de 2007 i 7 de maig de 2008.

 Medina, N. i Vallbona, A. “Learning to read with Horrid Henry”. Comunciació dins 
les V Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a infantil i primària. U de Vic, 22 de novembre 
de 2007.

 Puntí, T. Organització de les jornades La llengua que hem d’ensenyar a aprendre en el 
marc de la Comissió permanent del 3r Simposi (Generalitat de Catalunya, UVic, CPNL). UVic, 
5 i 6 de setembre de 2007.

 Puntí, T. Assessorament (15h) Treballem l’expressió escrita. ZER Els Castells (Vidrà, 
Montesquiu, Santa Maria de Besora i Vinyoles d’Orís). Pla de Formació de Zona d’Osona (oc-
tubre de 2007-març de 2008).

 Puntí, T. Seminari Procediments transversals en l’àrea de llengua (coordinació Primària-
Secundària). CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont, CEIP de Roda de Ter i IES Miquel Martí 
i Pol (Roda de Ter), CEIP El Cabrerès (Santa Maria de Corcó-L’Esquirol) i CEIP L’Agullola 
(Rupit-Pruit). Pla de Formació de Zona d’Osona (març-maig de 2008).

 Puntí, T. Curs (15h) L’ensenyament de l’ortografia a l’escola. Escoles Vedruna Barcelona 
(Barcelona, 9 de novembre de 2007 i 8 de febrer i 11 d’abril de 2008).

Publicacions	i	participació	a	congressos
 Publicacions:

 Bardovi-Harlig, K. i Comajoan, L. “Order of acquisition and developmental readiness”. 
A: Handbook of educational linguistics. Oxford: Blackwell, 2008.

 Bernal, M. C. (2006). “Infància i educació literària: a propòsit de Hans Christian 
Andersen”. Revista Catalana de Pedagogia, núm 5, pp. 51-61. Nota: és del volum del 2006 però ha 
sortit publicat al 2007.

 Bernal, M. C., Codina, F. i Fargas, A. Hi havia una vegada… Els contes de sempre. Vic: 
Eumo Editorial, 2008.

 Bernal, M. C. i Rubio, C. Alba Rosada. La princsea que es va enamorar del mar. Barcelona: 
Abadia de Montserrrat, 2008.

 Bernal, M. C. i Rubio, C. Sarazad i les mil i una nits. Barcelona: Abadia de Montserrrat, 
2008.

 Boixaderas, R. (2007). “Aprendre a llegir i a escriure, avui”. Escola Catalana, núm. 443, 
pp. 16-19.

 Boixaderas, R. (2007) “Nous ciutadans: noves estratègies en el Programa d’Immersió 
Lingüística”. Escola Catalana, núm. 441, pp. 20-22.

 Codina i Valls, F. (2007).“Lectura literària i expressió escrita”. Escola Catalana, núm. 
443, pp. 14-15.

 Codina i Valls, F. (2008). “Llengua, literatura i educació”. Articles de Didàctica de la 
llengua i la literatura. Núm 45, pp. 111-121.

 Comajoan, L. Recensió crítica d’”Early trilingualism: A focus on questions”. Studies in 
Second Language Acquisition, 30, 1, pp. 119-120.
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 Coromina, E. Manual de redacció i estil. Vic: Premsa d’Osona, 2008
 Corominas, M.; Medina, N.; Plana, N. Som-hi? Primers jocs, primeres paraules. Vic: Àlber, 

2008
 Puntí, T. (coord.). Ensenyar i aprendre llengua en la societat digital. Vic: Eumo, 2007.
 Soldevila, L. “Notes sobre l’edició didàctica de la literatura catalana.” A: Literatura i 

ensenyament. Lleida: Aula Màrius Torrres, 2007.
 Soldevila, L. Tot Porcel. Barcelona: Proa, 2008.

Congressos:
 Bretxa, V.; Sorolla, N.; Comajoan, L. “Sociolinguistic profiles of Catalan young spea-

kers: language use, competence, attitude, and social networks”. 11th International Conference 
on Minority Languages. Pécs 5-6 de juliol de 2007.

 Casas, M. i Oliva, À., “Hands on CLIL”. APAC-ELT Convention 2008 –Jornades 
Pedagògiques per a l’Ensenyament de l’Anglès. Barcelona, 28 de febrer-1 de març de 2008.

 Comajoan, L. “Actituds lingüístiques entre l’alumnat autòcton i nouvingut a la ciutat 
de Vic, i repercussions en els usos interpersonals”. 15è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona, 19 de novembre de 2007.

 Comajoan, L. “El component actitudinal en l’ensenyament de llengües”. IV Curs de 
formació d’assessors i assessores de llengua, interculturalitat i cohesió social. Barcelona, 7 de 
febrer de 2007.

 Comajoan, L. “La immersió lingüística: Característiques dels programmes d’èxit”. VI 
Jornades d’immersió lingüística. Palma de Mallorca, 6-7 de setembre de 2007.

 Comajoan, L. “Multilingüisme i recerca”. Jornades sobre multilingüisme a les ciutats 
europees: conviure sense renunciar a la diversitat. Hamburg, 4-5 d’octubre de 2007.

 Comajoan, L. i Canals, E. “The L2 acquisition of Catalan tense and aspect: differences 
and similarities between studies with adults and children in different learning environments”. 
The Acquisition of Tense, Aspect and Mood in L1 & L2. Aston, 9-10 de febrer de 2008.

 Comajoan, L. i Gomàriz, E. “Language attitudes toward Catalan, Spanish, and English: 
relationship between language attitude, competence, and immigrant status”. 17 Sociolinguistics 
Symposium. Amsterdam, 3-5 d’abril de 2008.

 Font, D.; Bernal, M.C.; Comajoan, L.; Puntí, T.; Sayós, R. “El perfil de l’ensenyant de 
llengua universitari”. Jornades La llengua que hem d’ensenyar a aprendre. Vic, 5-6 de setembre 
de 2007.

 Medina, N.; Vallbona, A. “Learning to Read with Horrid Henry”. APAC-ELT 
Convention 2008 –Jornades Pedagògiques per a l’Ensenyament de l’Anglès. Barcelona, 28 de 
febrer-1 de març de 2008.

 Rubio, C. “Llengua i context educatiu: model de llengua, professorat i centre: el pa-
per del docent”. Jornades La llengua que hem d’ensenyar a aprendre. Vic, 5-6 de setembre de 
2007.

 Sorolla, N.; Comajoan, L. “The relationship between face-to-face sociolinguistic in-
teraction and macro structure: social network analysis, sociolinguistics and the micro-meso-
macro relationship”. 17 Sociolinguistics  Symposium. Amsterdam, 3-5 d’abril de 2008.
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GRUP DE RECERCA EN RECERCA EDUCATIVA
Coordinador:  Antoni Tort Bardolet
Membres	del	grup:  Joan Callarisa, Jaume Carbonell, Isabel Carrillo, Josep Casanovas, Eulàlia 
Collelldemont, Jordi Collet, Ester Fatsini, Rosa Guitart, Jordi Martí, Àngel Serra, Núria Simó, 
Joan Soler, Antoni Tort, Jacint Torrents.

Activitat	general	del	grup

a) Línia de recerca “Ciutadania, immigració i educació”

— Immigració i educació
Acabament de la recerca: Escola i comunitat intercultural: Propostes i estratègies 

de treball comunitari al Barri Sud, al centre de Vic i a Hostalets de Balenyà (Finançament 
ARAI).

Es participa en la recerca en curs “Escolarització de l’alumnat immigrant en el primer 
cicle d’educació infantil: potencialitats com a factor d’integració i cohesió socials.” Liderada 
per l’IGOP (UAB).

S’ha demanat un ajut ARIE 2008 per al projecte. “Les bones pràctiques de les escoles 
perifèriques: aprenentatges a compartir”.

— Polítiques educatives contra l’exclusió, en l’àmbit local, nacional i internacional
 S’ha acabat la recerca “Cap a una escola secundària inclusiva: sabers i experiències de 

joves en situació d’exclusió”, liderada pel grup FINT (UB).
 Es participa en la recerca en curs: “PAC. Programa didáctico inclusivo para atender en 

el aula al alumnado con nececisades educativas diversas. Una investigación evaluativa.” MEC: 
“Plan Nacional de I+D+I”. Liderat pel GRAD (UVic).

 Es participa en la sol·licitud d’un projecte MEC: “Plan Nacional de I+D+I” sobre 
“Repensar el éxito y el fracaso escolar de la Educación Secundaria desde la relación de los jóve-
nes con el saber”. Liderat pel grup FINT (UB).

 Es participa en el projecte europeu: B.E.L.L. ID 129454-CP-1-2006-1-IT- Comenius- 
C21.  Lideratge: IRRE Toscana (Catalunya, Itàlia, Romania).

—Educació i gènere. El paper de la dona en l’educació
 Projecte en curs “Característiques dels models de gènere que tenen els i les adolescents. 

Un estudi de cas.”
 Col·laboració en el projecte “Catalanes del XX”. Propera exposició: “Mestres”

b) Línia de recerca “Territori i educació”

— Pedagogia de museus. Projecte Museus Pedagògics
 Projecte en curs: Disseny i construcció del “Museu Pedagògic Virtual de la Universitat 

de Vic”. Conveni amb el Departament de Cultura.
 Projecte acabat: Inventari i documentació del patrimoni educatiu de les escoles de la 

comarca d’Osona. 
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— Evolució de l’escola rural a Catalunya
 Projecte en curs: “Educació i territori en els petits municipis” Finançament: Diputació 

de Barcelona.

—Història del pensament pedagògic i de les institucions educatives 
 Redacció diferents monografies. Estada de Joan Soler a la Universitat de Ginebra. 

Recerca en els arxius de l’Institut Jean Jacques Rousseau.

Resultats	avaluables	assolits
 Una trentena de publicacions entre llibres, part de llibres, edicions, revistes indexades 

i revistes no indexades.
 Una vintena llarga de participacions en congressos nacional i internacionals.
 Dos projectes de transferència de coneixement.
 Vuit projectes finançats.

Activitats	i	altres	resultats	del	grup
	Algunes de les activitats vinculades als projectes de recerca i no computables com a 

resultats són les següents:
	Eulàlia Collelldemont. Conferència: El patrimoni educatiu del CEIP El Roure Gros”. 

Santa Eulàlia de Riuprimer.
 Isabel Carrillo, Eulàlia Collelldemont. Estada de recerca al CEINCE amb beca d’in-

vestigació.
 Isabel Carrillo, Eulàlia Collelldemont, Antoni Tort. Exposició virtual:  “Mercè Torrents 

Bertrana, biografia”. Pendent de publicació al MUVIP.
 Eulàlia Collelldemont, Jacint Torrents. Exposició virtual:  “El patrimoni educatiu del 

CEIP El Roure Gros” Pendent de publicació al MUVIP.
 Isabel Carrillo, Rosa Guitart: Curs Gènere i educació del Màster en estudis de gènere: 

Dones, desenvolupament i cultures de la Universitat de Vic. Maig 08.
 Rosa Guitart. Conferència L’espai com a element educatiu dins la VI Jornada del pràc-

ticum d’estudis de Mestre de la Universitat de Girona. Maig 2008.
 Isabel Carrillo. Rosa Guitart, Joan Soler, Núria Simó. Participació en el projecte 

TRAMA- Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de l’Educació de la Fundació 
Bofill. Curs 2007-08.

 Rosa Guitart i Esther Fatsini. Coordinació de la Mesa 1: Els coneixements: Què en-
senyem a l’escola. Què aprenen els nois i les nois a les IX Jornades escoles 0-12. Febrer 08. 
Barcelona.

 Antoni Tort. Participació per inivitació a la Jornada de Recerca i Immigració organit-
zada per la Secretaria per a la Immigració i la Direcció General de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 13 de juny de 2007.

 Antoni Tort. Membre del Comitè Científic del “II Congrés Internacional d’Etnografia 
i Educació. Migracions i Ciutadanies”.  Barcelona, 5-8 de setembre de 2007.

 Antoni Tort. Ha format part del tribunal que va jutjar la tesi doctoral de Aida Sánchez 
de Serdio, “La política relacional en las prácticas artísticas colaborativas. Cooperación y con-

161Recerca i publicacions



flicto en el desarrollo de un vídeo comunitario”, dirigida pel Dr. Fernando Hernández. 13 de 
setembre de 2007. Departament de Dibuix. Facultat de Belles Arts de la UB. El tribunal estava 
compost, a més, per Manuel Delgado, Carles Guerra, M. Ángeles López i Jesús Carrillo.

 Núria Simó. Membre Vocal del Tribunal de Tesi “L’assessorament davant del canvi 
curricular a les escoles”, de Montserrat Ventura Robira i  dirigida pel Dr. José Contreras, el dia 
3 de juny de 2008, al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de 
Barcelona. 

 Antoni Tort. Conferència: “L’escola sota pressió. Controvèrsies educatives per a un 
final de curs.” Escola del Treball de Barcelona. Organitzat pels SSTT Territorials de Barcelona-
Ciutat. 5 de juliol de 2007.

 Isabel Carrillo. Direcció del Projecte de Recerca per l’obtenció del DEA realitzat per 
Salvador Simó sobre “Una universidad donde confluyen la educación, la investigación y la ciu-
dadanía”, defensat a la UVic el gener de 2008.

 Joan Soler ha coordinat els “tallers d’estudi assistit” TEA, dels quals se n’ha fet una 
jornada, una publicació en revista indexada i donarà lloc a un treball DEA (Elisenda Güell).

 D’altra banda, el GREUV està vinculat al Programa interuniversitari de doctorat so-
bre “Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital” que duen a terme quatre 
universitats: UVic, UdL, UB, UdG.

 Estada de Joan Soler a la Universitat de Ginebra. Recerca en en els arxius de l’Institut 
Jean Jacques Rousseau.

 Joan Soler. Membre de la Junta directiva de la Societat Catalana de Pedagogia.
 Antoni Tort. Membre de la la Junta directiva de la Societat d’Història de l’Educació 

dels Països de Llengua Catalana.

Àrea de ciències de la comunicació

GRUP DE RECERCA EN COMUNICACIÓ TURÍSTICA I CULTURA
Coordinador: Santos M. Mateos Rusillo
Membres	del	grup: 

Membres interns: Carolina Campalans, José Antonio Corral, Dra. Joana Díaz, Gabriel 
Díaz, Dra. Irene García, Guillem Marca, Dr. Santos M. Mateos, Cristina Perales,  Joan Ramon 
Rodríguez, Jordi de San Eugenio.

Membres externs: Dr. Paul Capriotti (col·laborador, Universitat Rovira i Virgili), Sra. 
Carme Comas i Suriñach (col·laboradora, Museu Episcopal de Vic), Montserrat Llamas (col-
laboradora), i els doctors Héctor Navarro, Hugo Pardo i Carlos Scolari (col·laboradors, Grup 
de Recerca en Interaccions Digitals).

Activitat	general	del	grup
 Les línies fonamentals del grup són:
1. Comunicació i Cultura
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2. Comunicació i Turisme
 D’aquestes línies bàsiques se’n deriven, a hores d’ara, dues d’específiques:
1. Comunicació global dels atractius i els equipaments patrimonials
2. Comunicació publicitària, disseny gràfic i art

Resultats	avaluables	assolits
 D’entre totes les accions portades a terme, considerem cabdal la coordinació del llibre 

“La comunicación global del patrimonio cultural”, publicat en la col·lecció de Biblioteconomia 
y Administración Cultural de l’editorial Trea, amb la línia més potent en l’actualitat en temes 
de gestió cultural en llengua espanyola. Un llibre que ha suposat la implicació directa de dotze 
acadèmics i professionals de reconegut prestigi (alguns d’ells membres o col·laboradors del GR 
en Comunicació Turística i Cultural), tant d’àmbit nacional (Jorge Morales, Dra. Olaia Fontal, 
Dr. Cèsar Carreras) com internacional (Monica Ardemagni, Dra. Sara Monaci).

Activitats	i	altres	resultats	del	grup
 Considerem com un resultat més del GR (en concepte de transferència del conei-

xement) la conceptualització i disseny del Màster Universitari en Comunicació i Patrimoni 
Cultural (Facultat d’Empresa i Comunicació, UVic) i la coordinació de la Jornada El patrimoni 
cultural a les teves mans. El paper del nous dispositius mòbils en la comunicació del patrimoni 
cultural, realitzada conjuntament amb el Museu Episcopal de Vic, en el marc de la e-week. 
Setmana Digital a Vic (06 de novembre de 2007).

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

Activitat	general	del	grup
 En el període 2007-08 el GRID ha concentrat la seva activitat en els següents projec-

tes:
— Desenvolupament del projecte “Comunicació i dispositius mòbils a Catalunya: ac-

tors, continguts i tendències” finançat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (coordinació: 
Carlos Scolari).

— Desenvolupament del projecte de I + D “Campus Móvil”, una iniciativa de caràcter 
empresarial amb la finalitat de crear una plataforma acadèmica per els dispositius mòbils (coor-
dinació: Hugo Pardo Kuklinski). 

 Més enllà d’aquest projectes, els membres del GRID han desenvolupat moltes activi-
tats a nivell individual, des de la participació en congressos internacionals fins la publicació de 
articles en revistes especialitzades i la impartició de classes i conferències en diversos països.
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Projectes,	activitats	i	resultats
 Tots els membres del GRID han col·laborat o participat en les següents activitats:
— Organització de les diferents activitats de la e-week 2007. 
— Tasques vinculades al disseny dels continguts i difusió del Màster de Comunicació 

Digital Interactiva.

 Altres activitats:
 Carlos Scolari:
— Participació en tres tribunals de tesis de doctorat a la Universidad de Navarra i a la 

Universitat Pompeu Fabra.
— Dictat de conferències i cursos de formació a la Universidad Autónoma 

Metropolitana – Xochimilco (Mèxic), Universidad de Aguas Calientes (Mèxic), School of Art 
and Media (Finlàndia), Università di Scienze Gastronomiche (Parma, Itàlia), 

 Irene García – Héctor Navarro:
— Disseny, organització i gestió de la Gimcana mòbil “Llegendes Urbanes” - Experiment 

lúdic per testar una proposta de comunicació circular fent servir la tecnologia (internet i telèfon 
mòbil).

 Hugo Pardo Kuklinski:
— Estada de recerca: University of Stanford – agost/desembre 2007.

 Héctor Navarro
— Coordinació de la taula rodona “D-Premsa. Al voltant del redisseny de diaris” amb 

la participació de cinc ponents. 28 de març de 2008. Aula Magna de Campus Torre dels Frares. 
UVic.

 Irene García 
— Estada de recerca a Singapur – agost 2007 (amb ajuda interna UVic. Estades de re-

cerca del professorat doctor). Professora convidada i col·laboradora a la Universitat Tecnològica 
de Nanyang (Singapur), Departament de Màrqueting amb la prof. Sunanda Sangwan. Tema 
investigació: aplicacions i usos del mòbil. 

— Estada com professora convidada en la Universitat de Mikkeli (Finlàndia). Tema 
investigació: Mobile Màrqueting.

— Ponència al Fòrum Gastronòmic a Santiago de Compostela 2008. Tema: Mobile 
Màrqueting.

— Coordinació i ponència a la taula rodona sobre Mobile Màrqueting a l’eWeek 
2008.

Publicacions	i	participació	a	congressos
 Publicacions:

 Navarro, Héctor. “Imágenes sin fronteras. El marco en la representación de las imáge-
nes”. Dins: Congresso Internacional de Arte e Novas Tecnologias: Caminhos da Arte para o Século XXI. 
Universidade [CD-ROM]. Universidade Sao Paulo (Brasil), 2007. ISBN: 978-85-7229-043-2.

 Navarro, Héctor. “Tecnosentidos. El cuerpo ya no es el límite” Dins: i-Enter. Workshop 
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on audiovisual interactive entertainment [CD-ROM]. Universitat de Barcelona (edita: Maria Teresa 
Soto). Barcelona, 2008. ISBN-13: 978-84-691-1291-5.

 Pardo Kuklinski, Hugo; Cobo Romaní, Cristóbal. (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.

 Scolari, Carlos (2008) “Online brands: Branding, possible worlds, and interactive gram-
mars” in Semiotica 169–1/4, 2008, pp. 143–162.

 Scolari, Carlos. (ed.) (2008) L’Homo Videoludens. Videojocs, textualitat i narrativa interac-
tiva, Eumo Editorial, Vic.

 Scolari, Carlos; Bertetti, P. (eds.) (2007) Mediamerica. Semiotica e analisi dei media in 
America Latina, Cartman Edizioni, Torino (Italia).

 Scolari, Carlos; Jarque, J.M.; Perales, C. (2007) El canvi digital als mitjans de proximitat, 
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Difusió Corporativa, Barcelona.

 Scolari, Carlos; Navarro, Héctor; Pardo Kuklinski, Hugo; Micó, Josep Lluís (2008). 
“Nous perfils professionals i polivalència del periodista a Catalunya”, Quaderns del CAC 27, 
Barcelona.

Congressos:
 Navarro, Héctor (2008) “Tecnosentidos. El cuerpo ya no es el límite”. iEnter. Jornadas 

sobre entretenimiento interactivo. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesis (GRISS), Universitat 
Autònoma Barcelona.

 Navarro, Héctor. (2007) “Imágenes sin fronteras. El marco en la representación de las 
imágenes”. Congresso Internacional de Arte e Novas Tecnologias: Caminhos da Arte para o 
Século XXI. Universidade Sao Paulo. Brasil.

 Pardo Kuklinski, Hugo; Brandt Joel (2008) “Campus Móvil: designing a mobile Web 
2.0 startup for higher education uses”, 5th Conference on Social Software. Cork, Ireland.

 Scolari, Carlos (2008) “Las nuevas ideologías de la comunicación”, 1er Congreso de la 
Asociación Española de Investigadores de la Comunicación, Santiago de Compostela.

 Scolari, Carlos (2008) “The grammar of hypertelevision”, International Communication 
Associacion (ICA) Annual Conference, San Francisco.
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CENTRE D’ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE LA DONA –
CÀTEDRA UNESCO DONES, DESENVOLUPAMENT I CULTURES

Direcció:   M. Lluïsa Cotoner Cerdó 
Equip permanent:   Montse Ayats, Joan-Isidre Badell, Francesca Bartrina, Claude Carcenac, 

Isabel Carrillo, Montse Casas, Eva Espasa, Nilda Estrella, Esther Fatsini, Pilar 
Godayol, Montserrat Vilalta i Mercè Vidal. 

Becària:  Aida Macias.

Durant el curs acadèmic 2007-2008, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona 
ha continuat la seva activitat en els àmbits de la docència amb l’organització i participació en 
jornades, seminaris i conferències, exposicions i publicacions a més de col·laboracions en enti-
tats externes a la Universitat de Vic i internacionals.

Des de la Càtedra UNESCO “Dones, desenvolupament i cultures”, el CEID ha articu-
lat les relacions internacionals amb altres càtedres UNESCO i altres centres de recerca, i parti-
cipa en la impartició del Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’Institut 
Interuniversitari de Estudis de Dones i Gènere (IIEDG).

En el camp de la recerca el CEID compta amb el grup de investigació “Estudis de gè-
nere: Dona i societat”, que aquest curs acadèmic ha prioritzat treballar en un dels projectes ini-
ciat 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 destacat 
en els àmbits de la cultura, les ciències o les idees. Ha posat en marxa el projecte “Entrevistes 
amb catalanes d’avui” i ha preparat també l’exposició Esportistes amb el catàleg corresponent, 
publicat el juny del 2008. 

La docència, s’ha desenvolupat procurant una aproximació als estudis de gènere 
des d’assignatures que s’imparteixen en les diferents titulacions, en el programa de doctorat 
“Metodologia i anàlisi de la traducció”, i en l’assignatura de campus Dones del segle XXI: Una 
visió interdisciplinària. Aquesta assignatura compta amb la col·laboració docent d’especialistes 
en diferents temes de gènere. 

Finalment, el CEID ha impulsat contactes amb universitats estrangeres amb la fina-
litat de promoure programes formatius, recerques i intercanvis acadèmics. També ha impartit 
conferències i ha participat en congressos internacionals (vegeu grups de recerca).

El CEID ha comptat així mateix amb el suport de l’Institut Català de les Dones.

1. Jornades, seminaris, i conferències

— 22 d’octubre de 2007. Conferència en el marc del Seminari de Cooperació Educativa 
de Centreamèrica sobre “Guatemala: Conflicto, Acuerdos de Paz y realidad presente”. 
Conferència destinada a explorar en la cultura i en l’educació a partir de propostes pedagògiques 
de velles i noves formulacions.
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Conferenciant: Dra. Johanna Claudia Godoy Carrera, escriptora i pedagoga de la 
Universitat de Guatemala. Activitat conjunta amb el Departament de Pedagogia de la Facultat 
d’Educació de la UVic.

— 22 d’octubre de 2007. Taller en el marc del Seminari de Cooperació Educativa de 
Centreamèrica sobre “Aproximació literària a la realitat de les dones de Guatemala”. Taller 
destinat a explorar en la cultura i en l’educació a partir de propostes pedagògiques de velles i 
noves formulacions.

Conferenciant: Dra. Johanna Claudia Godoy Carrera, escriptora i pedagoga de la 
Universitat de Guatemala. Activitat conjunta amb el Departament de Pedagogia de la Facultat 
d’Educació de la UVic.

— 23 d’octubre de 2007. Taller en el marc del Seminari de Cooperació Educativa de 
Centreamèrica sobre “El nuevo paradigma pedagógico. Emocionar matrístico y educación”. 
Taller destinat a explorar en la cultura i en l’educació a partir de propostes pedagògiques de 
velles i noves formulacions.

Conferenciant: Dra. Johanna Claudia Godoy Carrera, escriptora i pedagoga de la 
Universitat de Guatemala. Activitat conjunta amb el Departament de Pedagogia de la Facultat 
d’Educació de la UVic.

— 24 d’octubre de 2007. Conferència en el marc de l’assignaura de Pedagogia Social dels 
Estudis d’Educació Social sobre “La realitat de la infància. L’acció pedagògica de Save Children”. 
Conferència destinada conscienciar sobre la importància de l’educació en el marc d’unes cultu-
res en constant creació i replantejament.	Conferenciant: Dra. Johanna Claudia Godoy Carrera, 
escriptora i pedagoga de la Universitat de Guatemala. Activitat conjunta amb el Departament 
de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la UVic.

— 25 d’octubre de 2007. Seminari en el marc de les II Jornades Pedagògiques organit-
zades pel Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació sobre “Una educación Matrística 
que promueve la creación”. Seminari destinat a explorar en la cultura i en l’educació a partir de 
propostes pedagògiques de velles i noves formulacions.

Conferenciant: Dra. Johanna Claudia Godoy Carrera, escriptora i pedagoga de la 
Universitat de Guatemala. Activitat conjunta amb el Departament de Pedagogia de la Facultat 
d’Educació de la UVic.

— 5 i 6 de novembre de 2007. Conferencia sobre “El Islam y los derechos de la mujer 
en Marruecos” i “La polítique: une forteresse masculine”. Reflexió de la comunitat universitària 
sobre la situació de la dona al Marroc.

Coordinadora: Dra. M. Lluïsa Cotoner (UVic). Conferenciants: Dra. Fatiha Benlabbah, 
Vice-Directora i professora investigadora de Instituto de Estudios Hispano-Lusos de la 
Universitat Mohammed V de Rabat, membre de la associació Le Féminin Pluriel, i Hayat Dinia, 
fundadora i presidenta de la associació Le Féminin Pluriel a Rabat. 

— 7 de novembre de 2007. Seminari sobre Literatura Femenina al Marroc. Seminari des-
tinat a fomentar la investigació sobre la literatura escrita por les dones al Marroc. Conferenciant: 
Hayat Dinia. Coordinadores: Dra. M. Lluïsa Cotoner i Dr. Ramon Pinyol (Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris).
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— 16 de novembre de 2007. Conferència sobre “Dones i matemàtiques”, en el marc de 
la semana de la Ciència destinada a visibilitzar les contribucions de les dones a l’estudi de les 
matemàtiques.

Conferenciant: Dra. Montserrat Vilalta (UVic).
— Cicle de conferències iniciat al 21 de febrer, 16 de maig i  acabat al 21 de novembre 

de 2007. Títols: “Mrs Dalloway, de Virginia Wolf”, “Les closes, de Maria Àngels Anglada”, “Un 
home de paraula, d’Imma Monsó”. Conferències destinades a la moderació del Club de lectura de 
la Biblioteca de Banyoles amb la voluntat d’incidir en la literatura escrita per dones.

Conductora de las sessions: Dra. Francesca Bartrina (UVic). Activitat conjunta amb 
l’Ateneu Obert de la Dona (Club de Lectura de la Biblioteca de Banyoles).

— 21 de noviembre de 2007. Conferència en el marc dels Actes Institucionals del 
Govern de la Generalitat de Catalunya sobre “Tenir por a casa: una vivència personal”, en com-
memoració del dia Internacional contra la violència cap a les dones. Conferència destinada a 
fomentar la reflexió sobre la violència contra les dones des d’una perspectiva personal.

Conferenciant: Joan-Isidre Badell amb la presència del Honorable Conseller, Joan 
Saura, realitzada a la seu del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació a 
Barcelona. 

— 24 de novembre de 2007. Manifest en contra de la Violència cap a les dones. Acte en 
commemoració del dia Internacional contra la violència cap a les dones. Redacció del manifest 
difós en contra de la violència cap a les dones.

Redactora: Francesca Bartrina. Manifest llegit a Banyoles. 
— 3 de desembre de 2007. Participació en la Conferència sobre educació “Des-

envolupament i cooperació” en el marc del Curs sobre Cooperació i Desenvolupament. Curs 
destinat a la formació en temes de desenvolupament i cooperació de professionals vinculats als 
àmbits socials, educatius i de la salut, realitzat a Palma, Mallorca. Assistent: Isabel Carrillo.

Associats: Escola de Mitjans Didàctics del STEI i ONG Ensenyants Solidaris.
— Curs	2007-2008. Redacció del document Pla d’Igualtat de la Universitat de Vic.
Comissió redactora: Dra. Montse Vilalta (UVic), Dra. Eva Espasa (UVic), Esther 

Fatsini (UVic) i Núria Padrós (UVic).
— Elaboració del I Pla Estratègic del Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Ba-

nyoles (2008-2012). Elaboració d’un Pla estratègic, un dels eixos del qual és la igualtat entre 
homes i dones. 

Comissió redactora: Dra. Francesca Bartrina, Nani Ribas (Ajuntament de Banyoles), 
Núria Carreras (Consell Comarcal de Pla de l’Estany), Roser Solà (tècnica de igualtat), Ateneu 
Obert de la Dona, JARC (dones rurals) i Roser Blanco (psicòloga).

L’elaboració del Pla es va dur a terme al Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-
Banyoles.

— 28 de febrer de 2008. Conferència sobre “Gènere i traducció” destinada a informar 
de l’estat del treball d’investigació sobre gènere i traducció d’Olga Castro en el marc d’una estada 
d’investigació al Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (UVic).

— 28 de maig de 2008. “Conversa amb Rosa M. Calaf” a càrrec de Montserrat Casas. 
Grup d’investigació: Estudis de Gènere: Dona i Societat (EGEDS), en el marc del projecte 
“Converses amb catalanes d’avui”. L’activitat va tenir lloc al Plató 2 de la Universitat de Vic.
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— 7 de juny de 2008. Ruta Mercè Rodoreda por Romanyà de la Selva a càrrec de 
Llorenç Soldevila, en el marc de l’Any Rodoreda. L’activitat és un recorrregut literari pels llocs 
on s’ambienten les novel·les de l’escriptora Mercè Rodoreda. Coordinadora: Lluïsa Cotoner.

— 19 de juny de 2008. “Conversa amb Montserrat Tresserras” a càrrec de Montserrat 
Martín. En el marc del projecte “Converses amb catalanes d’avui”. L’activitat va tenir lloc al 
Plató 2 de la Universitat de Vic.

2. Exposicions

Amb la voluntat de donar a conèixer i d’incidir en la comunitat universitària i en la 
ciutadania en general sobre els temes relacionats amb les dones, el desenvolupament i les cul-
tures, durant el curs 2007-2008 a través del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona s’ha 
organitzat l’exposició següent:

— 19 de juny de 2008. Exposició Esportistes a la Caixa de Manlleu de Vic, comissariada 
per les doctores Montse Martín i Pilar Godayol, i organitzada pel grup de recerca “Estudis de 
Gènere, Dona i Societat” (EGEDS) del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la 
UVic. 

3. Publicacions 

Llibres:

 — Imma Monsó: la narrativa de la ironia i la diferencia. Montserrat Lunati. Capsa de 
Pandora, 2007.

 — Moments femenins de la humanitat. Pilar Godayol. Mina (Grup 62), 2007.
— És possible educar en valors en família? Isabel Carrillo. Graó, 2007.
— Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas de educación en Centroamérica. 

Jaume Carbonell i Isabel Carrillo. Octaedro, 2007.
— Esportistes. Montserrat Martín, Itxasne Sagazarzu i Catalina Gómez. Servei de 

Publicacions de la UVic, 2008.

Articles:

—	“Tenir por a casa: una vivència personal”. Joan-Isidre Badell. En línia. Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació: http://www.gencat.net/interior, 2007.

—	“Fill de la violència domèstica”. Joan-Isidre Badell. A: Revista Opinions, n. 1 [revista 
electrónica]. Disponible a: http:/grupgrec.free.fr/opinions/01 [Universitat Rovira i Virgili. Grup 
de recerca GREC] [Article publicat anteriorment al diari Avui, 2 de febrer de 2001]. 2007.

— “¿És George Eliot/Mary Ann Evans una autora clàssica? Una reflexió sobre el cà-
non literari anglès i el valor literari”. Francesca Bartrina A: Miscel·lània Ricard Torrents, Eumo 
Editorial, 2007.
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—	“Caterina Albert i el cinema: Un film (3.000 metres) i «Raquel Torres»”. Francesca 
Bartrina. A: Caterina Albert. Cent anys de la publicació de Solitud. Marta Pessarrodona (coord.), 
Publicaciones de la Residencia de Investigadores, 2007.

—	“Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva a Catalunya”. Pilar Godayol. A: Retos del 
Hispanismo en la Europa Central y del este. Actas del Congreso Internacional. Cracòvia  14-15 d’octubre 
de 2005. Palafox & Pezuela, 2007.

—	“Maria Aurèlia Capmany, feminisme i traducció”. Pilar Godayol. A: Quaderns. 
Revista de traducció, 14, 2007.

—	“Subjecte i subversió: la traducció femenista canadenca”. Pilar Godayol. A: 
Doletiana. Revista de traducció, literatura i arts, 1 

(http://www.fti.uab.cat/doletiana/1Documents/1Godayol.pdf), 2007.
— “La imagen de la mujer madura y su ingrata representación en los textos literarios”, 

escrit per Luisa Cotoner.	A: Lectora. Revista de Dones i Textualitat, n. 13, 2007.
—	“Perspectivisme, tècnica i procediments narratius a La meitat de l’ànima de Carme 

Riera”. Lluïsa Cotoner. A: Revista de Catalunya, n. 220, 2007.

4. Col·laboracions

—	Reunió mensual. Títol del projecte: Participació en el Fòrum d’entitats de persones 
usuàries de l’audiovisual. 

Institucions	associades: Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Cátedra Unesco 
Dones, Desenvolupament i Cultures i Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona.

Persones	involucrades:	Dra.	Francesca Bartrina i Montse Ayats.

—	Juliol del 2007. Títol	del projecte: Conveni de col·laboració Vic-Le Féminin Pluriel 
(Marroc).

Institucions	involucrades/associades: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona 
(representat per Dra. M. Lluïsa Cotoner), Gràcia Ferrer (regidora de Dones, Salut i Cooperació 
per al Desenvolupament de l‘Ajuntament de Vic) i Le Féminin Pluriel creada per Fatiha 
Benlabbah i Hayat Dinia.  

Persones-membres	i	estudiants	que	s’intercanvien: tres, encara que el nombre és 
variable en funció dels interessos d’ambdues parts. 

5. Altres activitats d’ensenyament, formació i investigació

Ensenyament

—	Del 27 de març al 29 de maig de 2008. Assignatura de lliure elecció del grau de la 
Universitat de Vic “Dones en el segle XXI. Una visió interdisciplinària”. Aquesta asignatura 
pretén acostar-se a la històriai la realitat de les dones en el món actual. Destinada al estudiants 
de Vic.	Coordinadora: Nilda Estrella.
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Institucions associades:	Cátedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures, 
Centre d’Estuds Interdisciplinaris de la Dona. Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat 
de Vic. 

Docents col·laboradors: Joan Isidre Badell, Dra. Claude Carcenac, Dra. Lluïsa Cotoner, 
Dra. Pilar Godayol, Nilda Estrella, Dra. Rosa Guitart, Dra. Carme Sanmartí, Montserrat Vall, 
Dra. Montserrat Vilalta, Marta Company i Aida Macias. 

Formació

—	Títol: Màster online en Estudis de Gènere: Dones, Desenvolupament i Cultures. 
L’objectiu del màster és oferir una formació de postgrau en Estudis de Gènere per estudiants 
d’Espanya i d’Amèrica Llatina. S’ofereix on-line per possibilitar la formació continuada de les 
persones que traballen o tenen altres obligacions que impedeixen l’assistència presencial. El 
màster és un títol propi de la UVic i la UB i ha estat coordinat per les dues seus de la Càtedra. 

Duració: Primer curs: octubre 2005-juny 2006. Segon curs: octubre 2006-juny 2007. 
Desembre 2007- Presentació dels treballs d’Investigació finals del Màster, dirigits per: Dra. 
Francesca Bartrina, Dra. Isabel Carrillo, Montserrat Faro i Dra. Carme Sanmartí  de l’equip de 
la UVic i Dra. Isabel Clúa i Dr. Rafael Mérida de l’equip de la UB.

Institucions associades: iniciativa conjunta de las dues seus de la Càtedra Unesco 
Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, la Universitat de Barcelona i amb la 
col·laboració de l’Institut Català de les Dones. 

—	Curs 2007-2008. Curs “La inclusió social i educativa al llarg del cicle vital en el marc 
del Programa de Doctorat Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del cicle vital”. 
Especialització en Estudis de Doctorat sobre Educació i inclusivitat. Coordinadora-docent: 
Dra. Isabel Carrillo. 

Institucions associades: Universitat de Vic, Universitat de Girona, Universitat de 
Lleida i Universitat de les Illes Balears.

Investigació

Del 12 de febrer al 9 de març de 2008, Olga Castro (Universitat de Vigo) va fer una es-
tada d’investigació en Estudis de gènere i traducció a la seu de la Càtedra Dones, Desenvolupament 
i Cultures. La tutora de la investigació va ser la Dra. M. Lluïsa Cotoner.
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CÀTEDRA VERDAGUER D’ESTUDIS LITERARIS

Durant el curs 2007-2008 la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, adscrita a la Facultat de 
Ciències Humanes, Traducció i Documentació (FCHTD), ha continuat les activitats de promo-
ció i de suport dels estudis literaris no només sobre Jacint Verdaguer sinó sobre diversos àmbits 
de la literatura catalana i forània. Aquest ha estat el seu sisè curs d’ençà que fou instituïda l’any 
2002. Enguany la direcció ha estat confiada a Ramon Pinyol després de la jubilació del primer 
director, Ricard Torrents, i ha tingut la col·laboració del mateix Torrents, avui professor emèrit 
de la UVic, de la professora M. Àngels Verdaguer i de la becària Laura Vilardell.

Les activitats majors que la Càtedra Verdaguer ha dut a terme durant el curs 2007-2008 
són la participació en les tasques de difusió i promoció de la Societat Verdaguer –de la qual 
Ricard Torrents és president, Ramon Pinyol, vicepresident, i M. Àngels Verdaguer, secretà-
ria–, en l’organització de les «III Jornades d’Intercanvi Cultural» celebrades a València i en la 
«Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans».

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.

D’altra banda, la Càtedra ha estat registrada aquesta primavera passada com a departa-
ment de recerca per la Direcció General d’Investigació del Ministerio de Educación y Ciencia 
(avui Ministerio de Ciencia e Innovación). A la Càtedra hi ha vinculat el Grup de Recerca de la 
UVic “Edició i estudis de textos literaris contemporanis”, grup singular i finançat per l’AGAUR 
(Generalitat de Catalunya), integrat per professorat dels departaments de Filologia Catalana i 
Espanyola de la FCHTD i del departament de Filologia de la FE. Aquest grup de recerca ha 
presentat i ha obtingut del Ministerio de Ciencia e Innovación el finançament d’un projecte 
I+D, titulat “Jacint Verdaguer: edicó crítica i projecció hispànica i internacional”, dotat amb 
36.000 euros (per a 3 anys) més un becari FPI (Formació de Personal Investigador), per quatre 
anys, per incorporar en el curs 2009-2010, perquè realitzi la tesi doctoral en el si de la Càtedra 
i del grup. Ja en el curs 2008-2009 s’integrarà a la Càtedra Núria Camps, amb una beca FPU 
(Formació de Professorat Universitari), també per quatre anys, concedida pel mateix Ministeri 
i també amb l’objectiu de fer-hi la tesi doctoral sobre les traduccions franceses i la recepció de 
Verdaguer a França.

A més, la Càtedra ha col·laborat amb la Facultat de Ciències Humanes, Traducció 
i Documentació i amb altres entitats de dins i fora de la Universitat de Vic: CEID, Fundació 
Lluís Carulla, Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles, entre altres.

Finalment, cal dir que la Càtedra Verdaguer és membre d’Espais	Escrits	(www.espai-
sescrits.cat)	des de final de gener de 2008. Com a soci va assistir a l’assemblea d’Espais Escrits 
del 13 de juny de 2008, a la Biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter, on es guarda el llegat de 
Miquel Martí i Pol.
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1. COL·LAbORACIÓ I ORGANITzACIÓ

a) III Jornades d’Intercanvi Cultural (València, Gandia, Simat de la Valldigna i Sueca, 
19-21 d’octubre de 2007), amb la coorganització de la Societat Verdaguer, la Societat Catalana 
de Llengua i Literatura i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, i 
amb la col·laboració de moltes altres entitats: Institució de les Lletres Catalanes, Universitat 
Internacional de Gandia, Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València, CEIC Alfons 
el Vell de Gandia, Ajuntament de Gandia, Ajuntament de Simat de la Valldigna, Mancomunitat 
de la Valldigna, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia 
Catalana de la UV, Càtedra Joan Fuster de la UV, Ajuntament de Sueca i Casa Fuster de 
Sueca.

b) «Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans» (CSIC, 
Barcelona, divendres, 26 d’octubre de 2007), organitzada per la Societat Verdaguer i la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura, amb la col·laboració de la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris (UVic) i del Projecte d’Investigació HUM 2004-01392/FILO finançat pel Ministerio 
de Educación y Ciencia.

c) 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 2007-2008. Recordem que cadascuna de 
les dues, la càtedra i la societat, té la seva funció específica. La Càtedra Verdaguer és una estruc-
tura 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 sos-
tinguda per la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic, té estatuts propis 
i dinàmica pròpia. L’una i l’altra són complementàries. La Càtedra té funcions de docència i de 
recerca dins la UVic, mentre que la Societat funciona com a societat científica i de relació entre 
universitats i institucions acadèmiques sota l’empara jurídica de la UVic.
   

— La Jornada de Tardor (Sagrada Família, 29 de setembre de 2007): gràcies a la dispo-
nibilitat del Sr. Jordi Bonet per a la visita guiada al Temple de la Sagrada Família i del M. H. Sr. 
Joan Rigol i Roig, com a president delegat del Patronat de la Junta Constructora del Temple 
Expiatori de la Sagrada Família, per permetre la reunió a les Escoles de la Sagrada Família, disse-
nyades per Gaudí, es va celebrar el plenari extraordinari de la Societat Verdaguer
   

— La Jornada de Primavera (Folgueroles, 17 de maig de 2008)	consistí en la reunió ple-
nària de la Societat Verdaguer, coincident amb la Festa Verdaguer de maig a Folgueroles, en una 
ruta literària pels llocs verdaguerians guiada per la poeta i rapsoda Anna Maluquer: Sant Jordi de 
Puigseslloses, Font del Desmai, La Damunt i en la conferència de Joan Roca, nou director del 
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona «Vil·la Joana, literatura, ciutat i natura».
   

— Juntament amb la Societat Verdaguer, s’està preparant el VII Col·loqui Interna-
cional Verdaguer, «La construcció contemporània del sistema lingüisticoliterari català», per al 
6-8 de novembre de 2008 a Barcelona, Vic i Folgueroles. S’ha establert un comitè científic pre-
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sidit per Ricard Torrents i format per Joaquim Molas (UB), Alan Yates (University of Sheffi-
eld), Denise Boyer (Centre d’études catalanes / Université Paris Sorbonne), Laureà Bonet (UB), 
Francesc Fontbona (BC), Joan Mas i Vives (UIB), Vicent Simbor (UV), Josep Massot (PAM) i 
Albert Rossich (UdG). I un comitè organitzador format per Ramon Pinyol (UVic), Manuel Jor-
ba (UAB), Josep M. Domingo (UdL), Enric Gallén (UPF), Magí Sunyer (URV), Francesc Cortès 
(UAB) i M. Àngels Verdaguer (UVic).

d) FCHTD i altres: 

— Seminari sobre la literatura femenina al Marroc i sobre el Centre cultural i de pro-
moció de les dones «Le Fémenin Pluriel» de Rabat (FCHTD, UVic, 7 de novembre de 2007), 
amb les ponents professores Dra. Fatiha Benlabbah i Hayat Dinia, presidenta i fundadora del 
Centre, organitzat per la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic i el CEID.

—	Per felicitar les festes de Nadal i com a pròleg de l’Any Internacional de les Llengües, 
per iniciativa de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, una colla d’estudiants i professors de 
la llicenciatura de traducció de la Universitat de Vic van escollir i versionar unes nadales de una 
dotzena de llengües diferents que es van llegir a l’Aula Magna de la UVic el dia 19 de desembre 
de 2007.

—	La Universitat de Vic i la Fundació Lluís Carulla signen conveni el dia 29 de ge-
ner de 2008: la rectora de la Universitat de Vic, Assumpta Fargas, i el director general de la 
Fundació Lluís Carulla, Carles Duarte, van signar un conveni marc de col·laboració entre amb-
dues institucions. El primers fruits del conveni seran poder veure a Vic l’exposició “Clàssics i 
més. L’Editorial Barcino i Josep Maria de Casacuberta” i la continuació de l’edició de l’Episto-
lari de Jacint Verdaguer amb nous materials aportats per l’Editorial Barcino, segell editorial de 
la Fundació Lluís Carulla, i per la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic. També 
es desenvoluparan documents d’interès compartit, com la indexació de corresponsals i noms 
de persona del conjunt de l’epistolari de Verdaguer (unes dues mil cartes), feta per estudiants 
de doctorat de la UVic, amb beca de la Fundació Lluís Carulla, sota la direcció de la Càtedra 
Verdaguer.

—	Col·laboració de la Càtedra Verdaguer amb el Centenari del naixement d’Agustí 
Bartra 1908-2008 i el II Simposi Agustí Bartra celebrat a la UAB i a Terrassa, 27 i 28 de març 
de 2008. També es col·labora en la Jornada Bartra (22 de novembre de 2008), que organitza la 
revista Reduccions.

— Homenatge Palau i Fabre (març 2008): amb motiu de la mort de Josep Palau i Fabre, 
la Biblioteca de la UVic i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris van preparar una exposició 
biobibliogràfica i una projecció de vídeos amb la veu de l’escriptor. La mostra va aplegar poemes 
autògrafs i material audiovisual cedit a la UVic expressament i generosament per la Fundació 
Palau, radicada a Caldes d’Estrac, per mediació de Manuel Llanas. Es va fer  també una lectura 
de poemas de l’autor.

—	Homenatge a Segimon Serrallonga a Torelló el dia 15 d’abril de 2007 (Vegeu a la 
present Memòria l’apartat corresponent a l’Aula Segimon Serrallonga).

—	Amb motiu de l’Any Rodoreda, el Centre d’Estudis Interdisciplinars de la Dona 
(CEID) i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris van organitzar una doble ruta literària, diri-
gida per Llorenç Soldevila i Manuel Llanas, a diferents indrets de Romanyà de la Selva vinculats 

174 Recerca i publicacions



a l’escriptora i a Sant Feliu de Guíxols, lloc especialment unit a l’escriptor i periodista Agustí 
Calvet, Gaziel (7 de juny de 2008).

2. PUbLICACIONS DE LA CÀTEDRA

La Càtedra ha participat directament en la publicació de la revista científica Anuari 
Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, núm. 15 corresponent a 2007 (en premsa), edi-
tada per la Societat Verdaguer, Eumo Editorial i la mateixa Càtedra. En concret, la professora 
M. Àngels Verdaguer ha estat curadora d’aquest volum que conté dos dossiers temàtics –les II 
Jornades d’Intercanvi Cultural (Menorca, 27-29 d’octubre de 2006) i el Seminari La recerca sobre 
la Renaixença al País Valencià: darreres aportacions (Universitat de Barcelona, 24 de novembre de 
2006)– i la crònica de les dues primeres Jornades d’Intercanvi Cultural de 2006, a Mallorca i 
Menorca respectivament. La Càtedra, a més, ha col·laborat econòmicament en aquesta publica-
ció, que ha comptat també amb un ajut directe de la Fundació Caixa Manlleu, entitat que cada 
any col·labora generosament en una o més activitats i publicacions de la Càtedra.

3. RAMON PINYOL, DIRECTOR DE LA CÀTEDRA: ACTIVITATS I PUbLICACIONS

Entre les activitats institucionals i de gestió del director de la Càtedra, cal destacar en 
diversos comitès organitzadors i científics d’esdeveniments congressuals. Entre les actrivitats 
tancades dins del curs 2007-2008, s’han d’esmentar la seva presència com a membre dels comitès 
organitzadors de les ja esmentades Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (CSIC, Barcelona,  26 d’octubre de 2007) i III Jornades d’Intercanvi 
Cultural (València, Gandia, Simat de la Valldigna i Sueca, 19-21 d’octubre de 2007). Entre les 
que es troben en curs de preparació, s’han de citar: president del Comitè organitzador del VII 
Col·loqui Internacional Verdaguer (que se celebrarà, organitzat per la UVic, a Barcelona, Vic 
i Folgueroles del 6 al 8 de novembre de 2008), membre del Comitè organitzador de la Jornada 
Agustí Bartra i la seva obra (Universitat de Vic, 22 de novembre de 2008), membre del Comitè 
científic del III Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Universitat Rovira i 
Virgili, 17-19 de desembre de 2008, a Tarragona), membre del Comitè organitzador de la Jornada 
sobre M. Àngels Anglada (Universitat de Vic, 21 d’abril de 2009) i del Comitè organitzador de 
Commemoració del centcinquantenari dels Jocs Florals de Barcelona (Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona, tardor de 2009). 

D’altra banda, Ramon Pinyol és membre de la Comissió de Recerca de la UVic en 
representació dels centres d’estudis i recerca de la institució.

Ha actuat també com a membre del Consell de redacció de l’Anuari Verdaguer i dels 
consells assessors de les col·leccions d’Eumo Editorial “Llengua i text”, “Biblioteca de Traducció 
i Interpretació” i “Jacint Verdaguer”.

Ha format part dels tribunals avaluadors de les tesis doctorals La traducció literària 
a la Catalunya de postguerra (1939-1945), de Josep M. Frigola (Universitat de Vic, 27 de juny de 
2008) i Francesc Pelai Briz (1839-1889): entre la literatura i l’activisme patriòtic, de Ramon Panyella 
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(Universitat Autònoma de Barcelona, 10 de juliol de 2008) i ha dirigit el treball de recerca de 
doctorat Joan Baptista Blazy, difusor i traductor de Verdaguer (Universitat de Vic, 20 de desembre 
de 2007).

Com a investigador, ha presentat, juntament amb Pere Farrés, la ponència “Edició 
de textos vuitcentistes: manuscrits i impresos”, dins la Jornada sobre edició de textos anteriors a 
les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans, que va tenir lloc al CSIC (seu de Barcelona), el 26 
d’octubre de 2007; també  ha presentat, amb Manuel Llanas, la comunicació “Rudolf  J. Slaby 
(1885-1957), mediador entre les cultures eslaves i les hispàniques” en el Congrés Discurso sobre 
fronteras – fronteras del discurso: literatura, pensamiento y cultura del ámbito ibérico e iberoamericano, 
organitzat pel Departament de Literatura Espanyola i Iberoamericana i l’Àrea de Català de 
l’Institut de Filologia Romànica de la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan (Polònia), del 22 
al 24 de novembre de 2007; així mateix, amb M. Àngels Verdaguer la comunicació “Verdaguer 
i els seus traductors italians”, en el Convegno Internazionale La Catalogna in Europa. L’Europa 
in Catalogna. Transiti, passagi, traduzioni, celebrat a la Universitat de Venècia, del 14-16 de febrer 
de 2008.

Pel que fa a publicacions, en el curs 2007-2008 ha tret les següents: 1. “Les edicions 
verdaguerianes de la Tipografia ‘L’Avenç’”. A: Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial; 
Universitat de Vic; Eumografic, 2007, pp. 377-399. 2. “Encomi de Ricard Torrents”.  A: 
Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Vic; Eumografic, 2007, pp. 
761-770. 3. “Introduction”. A: Selected Poems of Jacint Verdaguer. A Bilingual Edition. Edited and 
Translated by Ronald Puppo. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2007, pp. 
1-28. 4. Amb Manuel Llanas, “Colecciones de consumo en Cataluña (1900-1939). Un catálogo 
razonado (y provisional)”, Cultura Escrita & Sociedad, núm. 5 (setembre de 2007), pp. 157-172. 
5. Amb Manuel Llanas “Les traduccions d’escriptors polonesos a Catalunya fins a 1939”. Dins 
Retos del hispanismo en la Europa central y del este. Actas del Congreso Internacional. Cracovia, 14-15 
de octubre de 2005. Madrid: Palafox & Pezuela, 2007, pp. 849-863. 6. “L’episodi del Bruc”, Serra 
d’Or (maig de 2008).
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CENTRE D’ESTUDIS DE L’ENVELLIMENT DE CATALUNYA (CEEC)

COMUNICACIÓ

Registre del domini www.envellint.cat 
Presència a Firagran, del 7 al 11 de maig de 2008 amb el COIB. Organització de tallers 

d’una hora de durada per a la gent gran “Taller d’alimentació saludable”, “Taller d’equilibri i mar-
xa”, “Taller per la prevenció de caigudes”, i “Taller de presa de medicaments”. 

Docents: Núria Mir, Núria Pla, Fina Clapera i Mònica Pineda.

LÍNIA DE DOCÈNCIA

En l’àrea de docència, coordinada per Montserrat Lorenzo i Núria Gorchs, el CEEC porta a ter-
me tres tipus d’activitats: 
L’activitat pròpia o cursos organitzats completament pel CEEC (inclou programació i coordina-
ció del curs, desenvolupament de continguts, coordinació de docents, difusió, inscripcions dels 
alumnes).

L’activitat descentralitzada, és a dir, cursos organitzats pel CEEC a demanda específica 
d’un centre o institució (inclou desenvolupament del programa i els continguts i la realització del 
curs en el centre sol·licitant).

Les col·laboracions com a docents en cursos o altres activitats organitzades en d’altres 
institucions (per exemple col·laboracions en màsters, postgraus, pregraus, etc.)

Cicle de conferències a la Residència de Camprodon per a professionals els dies 7, 14, 21 
de maig de 2008. 10 hores. 3 docents de l’Hospital de la Santa Creu. Realitzat a la Residència de 
Camprodon.

ACTIVITAT PRÒPIA

— XIII Universitat d’Estiu de Vic. I curs d’Atenció integrada a la malaltia crònica. 
Universitat de Vic. 17 i 18 de juny de 2008. 15 hores. 2 crèdits. 3,2 crèdits de formació 

mèdica continuada. 17 docents-facilitadors (de l’Hospital de la Santa Creu, de la Universitat de 
Vic, de l’Ajuntament de Vic, del Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya i col·laboradors 
externs).
56 assistents. 

ACTIVITAT DESCENTRALITzADA

— Curs d’acompanyament en els processos de fi de vida i Curs de control de símptomes en cures 
pal·liatives. 20 hores amb 21 alumnes a la Universitat d’Andorra.

— Curs d’Auxiliar d’infermeria en Geriatria. Fundació Mil·lenari. De l’1 d’octubre de 2007 
al 4 d’abril de 2008. Curs de nivell bàsic en geriatria. 400 hores impartides pel CEEC. 13 parti-
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cipants (dones en situació d’atur). 16 docents-facilitadors: 2 CEEC (Núria Gorchs, Núria Pla), 5 
HSC (Montse Blasco, Fina Clapera, Montse Solé, Elisenda Ylla-Català, M. José Hernández,), 
9 altres i UVic (Montse Lorenzo, Pilar Turon, Eva Rovira, Anna Rovira, Judit Rusiñol, Mireia 
Datsira, Montse Suriñach, Roser Picas i Marc Vidal).

— Taller: La família en l’atenció geriàtrica. Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria 
de Barcelona. 19 de maig  de 2008. Taller de nivell bàsic en geriatria. 8 hores. 12 participants. 3 
docents-facilitadors HSC.

— Curs de cures pal·liatives. Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria. Barcelona, 15, 
17, 22, 24 i 29 de gener de 2008. Curs de nivell bàsic 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 d’acompanyament en els processos de fi de vida. Col·legi Oficial de Diplomats en In-
fermeria. Barcelona, 26, 27 i 28 de març de 2008. Curs de nivell intermedi en cures pal·liatives. 
20 hores. 17 participants (infermeres). 2 docents-facilitadors (1 de la Universitat de Vic, 1 col-
laborador extern).

— Curs d’assistència a les persones amb trastorns cognitius. Col·legi Oficial de Diplomats en 
Infermeria. Barcelona, 1, 3, 8 i 10 d’abril de 2008. 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 d’estimulació cognitiva. Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria. Barcelona, 
1, 3, 8 i 10 d’abril de 2008. Curs de nivell intermedi en demències. 20 hores. 15 participants (infer-
meres). 5 docents-facilitadors (4 de l’Hospital Santa Creu, 1 col·laborador extern).

— Taller d’atenció a les persones amb dolor crònic. Col·legi Oficial de Diplomats en Infer-
meria. Barcelona, 2 de juny de 2008. Curs de nivell bàsic en geriatria. 8 hores. 13 participants (in-
fermeres). 2 docents-facilitadors (Hospital de la Santa Creu). 

— Tallers grup g65. Memòria, respiració i relaxació i Accidents i caigudes. Col·legi Oficial de 
Diplomats en Infermeria. Barcelona, del 17 d’octubre al 19 de desembre (15 hores) Taller de Me-
mòria. El 29 i 31 de gener i 5 i 7 de febrer (6 hores) Taller respiració. Tallers per gent gran (grup g65 
–infermeres, infermers jubilats–). 21 hores (14 sessions d’1,5 hores). 16 participants als tallers de 
memòria, 20 participants als tallers de respirar i relaxar-se, 4 participants als tallers d’accidents i 
caigudes. 3 docents-facilitadors (2 Hospital de la Santa Creu, 1 Universitat de Vic). 

— Curs Taller d’atenció a les persones grans amb dolor. Àrea Bàsica de Bufalà-Canyet (Bada-
lona-II). Curs de nivell bàsic en geriatria. 20 hores. 25 participants. 7 docents-facilitadors (Hos-
pital Santa Creu). 
Assignatura Cures pal·liatives del pregrau d’infermeria a l’Escola Universitària Creu Roja de Ter-
rassa. 7 d’abril – 23 de maig de 2008. 2 edicions de 4 crèdits cadascuna. Equip de docents col-
laboradors de la Fundació Hospital Sant Llàtzer de Terrassa. 

COL·LAbORACIONS

— UVic. Col·laboracions Pregrau d’Infermeria i de Fisioteràpia. Assignatura Cures pal-
liatives de 3r curs d’infermeria, assignatura Geriatria de 2n curs d’Infermeria, assignatura Bo-
ca en cures pal·liatives, incontinència de 2n curs d’Infermeria. Col·laboracions al llarg del curs 
2007-2008. 
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— Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.	Col·laboracions Pregrau. 
Assignatura de 5 hores de durada “La Mort i el Dol”, realitzat el dia 29 de febrer de 2008.

— COIB Col·legi Oficial d’Infermeria Barcelona - Col·laboració a Firagran. Organit-
zació de 15 tallers d’1 hora de durada. Tallers per a la gent gran, “Taller d’alimentació saludable”, 
“Taller d’equilibri i marxa”, “Taller per la prevenció de caigudes”, i “Taller de presa de medica-
ments”. Docents: Núria Mir, Núria Pla, Fina Clapera i Mònica Pineda.  

LÍNIA D’EDUCACIÓ I SOCIETAT

La línia de treball Educació i Societat té la finalitat de contribuir a la promoció de la sa-
lut en les edats avançades, prevenir la dependència 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 la màxima plenitud i benestar possibles. Des d’aquesta línia, coordinada per Anna Bona-
font, es porten a terme diferents projectes destinats a la gent gran.

Projectes realitzats

— Curs “Per un envelliment actiu i satisfactori: viure la vellesa amb plenitud!”
Adreçat a persones grans majors de 65 anys amb la finalitat de contribuir a la millora 

del seu benestar, mitjançant tallers participatius que fomentin la interacció del grup, la reflexió 
i el compromís per adoptar formes de vida que facilitin un envelliment satisfactori i previnguin 
les situacions de dependència. Sessions participatives d’una hora i mitja de durada. Dirigit per 
Anna Bonafont. 

7a edició. Ajuntament de Vic. Realitzat al Punt Òmnia del Palau Bojons de Vic. 4 
d’octubre de 2007 – 13 de març de 2008. 30 hores. 15 docents (1 de l’Ajuntament de Vic, 8 de la 
UVic, 3 de l’Hospital de la Santa Creu, 1 de la Fundació Viure i Conviure, 1 de l’ABS Vic Nord, 
1 col·laborador). 10 participants. Coordinació: Teresa Llimós. 

— Cicle de conferències. Ajuntament de Centelles. Dies 16 de juliol, 24 de setembre, 
15 d’octubre de 2008 i gener, febrer i març de 2009. Realitzat al Casal Francesc Macià. 9 hores. 
5 docents.

— Cicle de conferències. Ajuntament d’Olost. Els dies 29 de gener, 19 de febrer, 25 de 
març, 15 d’abril i 13 de maig de 2008. 7’5 hores. 5 docents. Realitzat al Casal d’Olost.

— Cicle de conferències. Ajuntament de Vic. “Per què canvia el patró de son quan 
envellim? Consells per afavorir el son.” Els dies 6, 14, 20, 21 i de maig de 2008. 

El centre comunitari de Vic, els centres cívics de Santa Anna, Sanferm, Sentfores i el 
casal de Sta. Eulàlia, amb una durada d’1 hora i mitja cada sessió.

— Visquem la vellesa amb plenitud. Fundació Caixa Manlleu 
S’ha treballat en l’execució del projecte de recomanacions “Visquem la vellesa amb 

plenitud” a partir de l’encàrrec de la Fundació Caixa de Manlleu. 
El projecte és una estratègia d’intervenció comunitària que consisteix a difondre, mit-

jançant extractes emesos per Caixa Manlleu, un seguit de recomanacions que tenen com a fi-
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nalitat contribuir al benestar físic, psíquic i social de les persones que envelleixen i prevenir 
la dependència en edats avançades, de manera que l’etapa de la vellesa pugui ser viscuda amb 
plenitud. A través d’aquesta acció es 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.

— Viure a casa
Anna Bonafont va elaborar 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. 
Direcció: Anna Bonafont.

— Tenir cura de l’altre... i de mi. Programa de suport per a cuidadors de persones amb depen-
dència

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 del 
programa és oferir informació pràctica i suport emocional a nivell grupal i individual a cuida-
dors informals de persones grans dependents. S’ha començat a desenvolupar a partir de gener 
de 2007. 

El CEEC s’ha fet càrrec del disseny, la coordinació i la realització del Grup de suport a 
cuidadors i organitzarà i coordinarà visites domiciliaries d’atenció individualitzada per informar, 
orientar i assessorar sobre qüestions pràctiques de maneig de la situació i/o per rebre suport 
psicològic.

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.

Llistat de projectes

— Disseny i avaluació de la intervenció “Un espai per a la memòria, un espai per a 
recordar”.

— Disseny i avaluació del projecte “Viure a casa”.
“Incidència i factors de risc de la discapacitat en persones majors de 75 anys que viuen 

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”.
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— “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 capitatiu.

— 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 un envelliment saludable.
— Presa de medicaments en persones grans.
— Canvis en els serveis sociosanitaris 5 anys després de la presentació d’un estudi en-

torn 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 cribratge del pacient fràgil a la comunitat. 

Suprojecte: Cribratge del deteriorament cognitiu en persones d’edat igual o superior a 75 anys 
que viuen a la comunitat.
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ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA 
(no incloses en les dels Grups de Recerca)

 
FACULTAT D’EDUCACIÓ

 — Ernest Baiget Vidal. Títol de la tesi: “Valoració funcional i bioenergètica de la resis-
tència específica en jugadors de tennis”. INEFC Barcelona, Universitat de Barcelona. 6 de juny 
de 2008.
 — Mariona Casas ha llegit el treball de recerca “Anàlisi de l’actuació discursiva oral d’un 
mestre novell en una classe de llengua catalana de 4t de primària: la gestió de l’aula i la construc-
ció del coneixement”, dins el Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Facul-
tat de Ciències de l’Educació, UAB) el 10 de setembre de 2008, que ha merescut la qualificació 
d’excel·lent per unanimitat.
 — Jordi Coma: Cursos del programa interuniversitari de doctorat sobre “Educació in-
clusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital”.
 — Agustí Comella i Francesc Marín. Activitats del grup de recerca: Fisiologia de l’Exer-
cici i Estudi del Moviment.
 — José Luis López: Estada de recerca al Departament d’Educació Física de la Facultat 
d’Educació de la Universidad Católica del Maule (Talca - Xile). Gener-febrer 2008 (32 dies). Tas-
ques de recerca en avaluació de la condició fisica i el rendiment esportiu, impartir un màster, 
conferències, etc.
 — Montse Martín: Codirigeix amb la Dra. Eileen Kennedy de la Universitat de Roe-
hampton-Londres (març 2008-març 2009) un treball de tesi sobre “La representació del dopping 
a la premsa escrita durant els Jocs Olímpics Atenes-2004 i Pequín-2008”, de l’aspirant Evi Pap-
pa.
 Participa en un I+D amb la Universitat de Barcelona. Juega, dialoga y resuelve: la superación 
de conflictos en Educación Física mediante el modelo comunitario. Diseño de un programa específico para 
Comunidades de aprendizaje (2007-2010).
 — Núria Medina ha presentat a la II Jornada de Recerca de la FCHTD el dia 30 de maig 
de 2008 de l’estat actual del seu treball de recerca “Anàlisi de traduccions de l’anglès al català de 
cançons infantils per ser cantades”.
 — Mila Naranjo. Membre del projecte “L’aprenentatge de l’autoregulació individual i de 
grup. Una proposta centrada en el treball de l’alumne i l’ús de les TIC en l’àmbit de la Psicologia 
de l’Educació” (DURSI-05), el coordinador del qual és César Coll Salvador (amb durada de 2006 
a 2007).
 Membre del projecte “L’adquisició de les competències d’autoregulació i col·laboració 
en contextos d’ensenyament i aprenentatge de qualitat centrats en l’alumne i mediats per les 
TIC” (REDICE-06), la coordinadora del qual és Teresa Mauri Majós (amb durada de 2006 a 
2008).
 Membre de l’equip responsable del projecte de recerca actualment en curs Ayudar a 
aprender en redes de comunicación asíncrona escrita: la presencia docente y las funciones del profesor en los 
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procesos de construcción del conocimiento, finançat per la Dirección General de Investigación Cientí-
fica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia (nº de proyecto SEJ2004-07658-CO2-01). 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona (des del curs 
acadèmic 2004-2005). Investigador principal: César Coll Salvador.
 Membre del Grup de Recerca Consolidat “Desenvolupament, Interacció i Comunica-
ció en contextos educatius”, reconegut pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya (convocatòria corresponent al període 2005 -en curs, 
SGR1040). 
 — Gemma Riera Romero. Membre del projecte I+D+I del ministeri d’Educació i Cien-
cia: “Projecte PAC”. Ajut per a grups de recerca emergents (AGAUR) (2005SG00160).
 — Àngel Santamariña: Cursos del programa interuniversitari de doctorat sobre “Educa-
ció inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital”.
 — Lluís Solé: Cursos del programa interuniversitari de doctorat sobre “Educació inclusi-
va i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital”.

 — Joan Soler. Estada de recerca a la Université de Ginebra. Concretament als Archives 
Institut J.-J. Rousseau de la Facultat de Pychologie et des Sciences de l’Éducation d’aquella Uni-
versitat.

Publicacions generals 

 — Amat, Vanesa. “L’olor de l’aigua”. Dins Diversos Autors, Pisco Sour i altres històries. Brau 
Edicions: Figueres, 2008.

 — Baiget, E. “Valoració funcional i bioenergètica de la resistència específica en jugadors 
de tennis”. Universitat de Barcelona.	 URL:	 http://www.tesisenred.net/TDX-0731108-
110935, ISBN: 978-84-691-5893-7. Barcelona: UB, 2008.

 — Boluda, G.; Guell, E.; Portell, E; Soldevila, J.; Soler, J; “Osona: talleres de estudio asis-
tido”. Cuadernos de Pedagogía, nº 375, gener 2008. Barcelona: Wolters Kluwer.
 — Carbonell, Jaume: Una educación para mañana. Barcelona: Octaedro, 2007. 
 — Carbonell, Jaume; Carrillo, Isabel: Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas 
de educación en Centroamérica. Barcelona: Octaedro, 2007. 
 — Carrillo I. (2008) “Una mirada pedagógica del gènere i els valors”. Valors, núm. 48, pp. 
20-21.
 — ¿Es posible educar en valores en familia? Graó, 2007.
 — És possible educar en valors en família? Graó, 2007.
 — ”La escuela popular, semilla de futuro”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 380, juny 2008. 
Barcelona: Wolters Kluwer.
 — (2007) “El valor del acompañar educativo”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 375, pp. 117.
 — (2008) “El débil compromiso con la educación en valores”. Aula de innovación educati-
va, nº 170, pp. 6-7.
 — Codina, F.; Pinyol, R.; Tort, A., Tuneu, M. (2007). Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: 
Eumo Editorial. ISBN: 978-84-9766-217-8. Dip. Legal: B-34.781-2007

183Recerca i publicacions



 — Codina, Francesc. Lengua, literatura i educació. Lliçó inaugural del curs 2007-2008. Uni-
versitat de Vic, 2007. Opuscle.

 — “Redreçar l’educació”, El 9 Nou (16/1107), p. 26.
 — “Cartaginesos i romans” [sobre educació], El 9 Nou (06/06/08), p. 24.
 — “El malestar dels mestres”, Avui (14/02/08), p. 7.
 — “Lectura i llibertat”, Avui (24/04/08), p. 8.
 — “Alliberar l’educació”, Avui (31/07/08), p. 10.
 — Collelldemont, Eulàlia, “Els espais i els temps de l’educació estètica”.  Revista Catalana 
de Pedagogia, núm. 5, 2007 , pp. 15-32
 — ”L’art en el desenvolupament de la persona” Senderi. Educació en valors. Rev on-line 
www.senderi.org , desembre 2007, núm. 30.
 — ”Activar el patrimoni educatiu: de la memòria a la identitat pedagògica”. Revista Edu-
cació i Història, núm. 9, 2006-2007, pp. 368-381.
 — ”Gestionar la cultura material de l’escola. Propostes i línies d’actuació”. Temps d’educa-
ció, núm. 33, 2007, pp. 269-279.
 — ”Retos y dificultades de educar la sensibilidad ante los medios audiovisuales y literari-
os”. ESE. Estudios sobre la educación, Rev on-line www.unav.es/educacion/ese, núm. 14, 2008.
 — “Confluencias entre arte y pedagogía en el movimento de renovación pedagógica. El 
pensar y obrar de Ángel Ferrant”. Dins: Diversos Autors Relaciones internacionales en la historia de 
la educación. Universidad de Extremadura: Guadalupe. 2007.
 — Collet, J., Subirats, J., “El descubrimiento del entorno: una educación socialmente 
contextualizada”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 375. Gener 2008. Barcelona: Wolters Kluwer. 
Dep. legal: B-54081-1974. ISSN: 0210-0630. 
 — Collet, J., et. al. (2007), Participació, política i joves: una aproximació a les pràctiques políti-
ques, la participació social i l’afecció política de la joventut catalana. Barcelona: Generalitat de Catalu-
nya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Joventut, 2008
 — Collet, J., Tort, A., (2008), “Espacios y mecanismos de participación de las familias en 
la escuela. Un análisis crítico”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 378. Abril 2008. Barcelona: Wolters 
Kluwer. Dep. legal: B-54081-1974. ISSN: 0210-0630. Pàgs., 57-60.
 — Comerma, Eduard. (2007). Pels voltants de la Plana de Vic. Barcelona: Alpina i Geoes-
tel.

— Escofet, A.; Marimon, M. (2008). “Aprendizaje colaborativo semipresencial en 
el aula universitaria”. Actas del Congreso Internacional sobre las Nuevas Bases para el Diseño de los 
Planes de Estudio en el EEES y su incidencia en el Sistema Educativo. Una mirada Transdisciplinar, 
Ecoformadora e Intercultural. Madrid, 24, 25 i 26 d’abril de 2008.
 — Feu. M.T. “El taller d’hort i jardí vist amb les ulleres de les ciències” a Infància, educar 
de 0 a 6 anys, gener-febrer de 2008.
 — Feu, M.T.; Figueres, C.; Pujol, M.A.; Shaaf, O. (2008). “Descobrim. Proposta didàcti-
ca 3 anys” Madrid: Oxford Educació.
 — (2008) “Descobrim. Proposta didàctica: Dialoguem amb l’entorn 5 anys” Madrid: Ox-
ford  Educació. 
 — (2008) “Descobrim. Proposta didàctica: Dialoguem amb l’entorn 4 anys” Madrid: Ox-
ford  Educació. 
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 — Feu, M. T. i Sellarès, R. “Mares i infants jugant amb la llengua catalana” a Escola Cata-
lana”, núm. 451, juny de 2008.
 — Gómez, Anna (2008), “Juanjo Sáez i l’educació de l’art: dos llibres d’una tirada”. Temps 
d’Educació, núm. 34. Universitat de Barcelona, 2008. pp. 290-293.
 — (2007), “La presència de l’estètica en pràctiques de pensament: apunts des d’una expe-
riència docent”. Revista Catalana de Pedagogia. Vol. 5, 2007, pp.131-143.
 — (2007), “El sentit dels seminaris en la formació inicial i permanent”. Caterina Lloret i 
Carbó; Anna Gómez i Mundó. Revista Papers d’educació. núm. 6. Juliol de 2007.
 — Gómez, Anna; Simó Núria i Casanovas, Miquel (2007) “La resistència al franquisme 
des de l’educació de persones adultes a Osona”. Dins González-Agapito; Marquès, S. i Noguer, 
B. (2007) Resistència al franquisme i educació no formal. Quaderns del Centre d’Estudis Comarcal de 
Banyoles, pp. 187-198.
 — Juncà, A. i altres: Valors en Joc Grada jove. Aprèn a animar. Valors i esport. (2008) [CD-
ROM]  Barcelona: Institut Barcelona Esports.
 — Juncà, Albert (2008) “Sport and National Identity discourses in the Catalan/Spanish    
press”. Abstract Book Sport & Culture & Society, 22-25 may 2008 Bled, Slovenia.
 — López, J.L. (2007). “Análisis técnico de las pruebas femeninas en el Campeonato del 
Mundo de Atletismo Osaka 2007”. Atletismo español, núm. 606, pàg. 17-33.
 — (2008) “Aproximación técnica al Mundial de Osaka 2007”. Cuadernos de atletismo, núm. 
56, pàg. 179-225.
 — (2007-2008) “Aula de entrenamiento”. 50 columnes de didàctica i divulgació esporti-
ves. Diari As. Des del 26 d’octubre de 2007.
 — Pérez, M. Guió i realització de l’audiovisual Un tresor amagat, el Temple Romà de Vic, per 
al 125è aniversari del descobriment del Temple Romà de Vic. Realitzat per al Patronat d’Estudis 
Osonencs amb el recolzament del SAV-UVic. Presentat al Temple Romà de Vic, el 14-06-2008.
 — Ramirez, E. “Els contes de la bimba. Una col·lecció per a infants que vol fomentar la 
pràctica d’activitat física i esport”. Papers d’Educació, 2008, núm. 7.
 — Ramirez, E.; Simó, N., “Hoy, por fin, nadamos en el aula”, Cuadernos de Pedagogía, núm. 
380, juny 2008. Barcelona: Wolters Kluwer.
 — Rial i Carbonell, R. “Guies didàctiques de Cultura Religiosa”. Volums de primària i 
secundària. Edicions l’Àlber. Setembre de 2007.
 — Coordinació del volum Reflexions sobre el fet religiós i article en aquest mateix volum: 
“Una proposta didàctica per a l’ensenyament del fet religiós”. (pàgines 209-230). Edicions l’Àl-
ber. Gurb, desembre 2007.
 — “Espais interiors”. Text de cultura religiosa adreçat a 4t de secundària. Edicions l’Àl-
ber. Juny de 2008.
 — Entrevista dins Escola, religió i poder. El trencaclosques que no encaixa. (pàgines 237-238). 
Viena Edicions. Barcelona, gener de 2008. 
 — Epileg al volum La Plaça Major de Vic. Fotografies de Joan Pujol. Editorial Diac. Vic, 
abril de 2008. 
 — Coordinació i pròleg al volum Trenta-sis recerques. Fundació Privada Educativa Vedru-
na-Barcelona / Editorial Diac. Vic, maig de 2008.
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 — Coordinació i pròleg al volum Innovar per millorar. Educació Secundària. Fundació Pri-
vada Educativa Vedruna-Barcelona / Editorial Diac. Vic, setembre de 2008.
 — Rial i Carbonell, R., Anglada, J., Casals, R., Torra, J.: Una mirada als valors. Editorial 
Diac. Vic, setembre de 2008.
 — Rierola, M. Revista Objectes d’art. Realització de 210 xapes Soy un souvenir. Publicació 
artística. Esposada a la Fira Arco Madrid, 2008.
 — Catàleg Parelles Artístiques. Experiències creatives per la salut mental 07/08 desembre 07 
Ed. Fundació Mèdic i Psicop. d’Osona. Caixa de Manlleu. 
 — Catàleg QUAM 07 “Estructures. Xarxes col·lectives. Un segment Connector”. Fundació Ro-
dríguez Ed., H. Associació per a les Arts Contemporànies, Eumo Editorial. Desembre 2007.
 — Catàleg Índex. H. Associació per a les Arts Contemporànies, Eumo Editorial, Univer-
sitat de Vic i Museu de la Pell. Desembre 2007.
 — Sallent, O. (2008) “El valor de proveer experiencias únicas en turismo activo: aportaci-
ones prácticas para la oferta”. Documentos de Estudios de Ocio, 35. Universidad de Deusto.
 — Solé Laia. i Fiocca, G. Balkan Suite. Espai01, Institut de Cultura d’Olot. Olot, 2008. 
 — Solé, Laia. “Entrevistes als artistes de l’exposició Camps d’Acció de la Sala d’Art Jove de 
la Generalitat”. A: Calàbria 147. Sala d’Art Jove 2006/2007. Generalitat de Catalunya. Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. Pàg. 79-87. Barcelona, 2008. 
 — “Imatges i text per al catàleg de l’exposició Índex”. A: Índex. Eumo Editorial. Pàg. 62-
65. Vic, 2007. 
 — Imatges del projecte artístic d’espai públic i esport a Barcelona per a l’article “After 
Architecture” de Martí Peran. Dins: Art, experiències i territoris en procés. Idensitat. Pàg. 54. Bar-
celona, 2008. 
 — “Imates i textos dels projectes núm. 52 i 62 de l’exposició Ciutats Ocasionals”. Dins: 
Ciutats Ocasionals. CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 
2008. 
 — Solé, Lluís. “Els baixos obstinats en la pràctica musical a l’escola: Una proposta meto-
dològica”. Revista Catalana de Pedagogia. Volum 5, 2006, pp. 33-49.
 — “Multiculturalitat musical a l’ensenyament secundari, un valor per al desenvolupa-
ment integral de l’individu”, Senderi: Revista electrònica d’educació en valors. Octubre de 2007.
 — Tort, Antoni, (2007): “El dret de l’infant a l’educació: un deure adult”. Dins: Codi-
na, F.; Pinyol, R.; Tort, A., Tuneu, M., (2007). Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial. 
ISBN: 978-84-9766-217-8. Dip. legal: B34.781-2007. Pàgines 621-628.
 — “A vueltas con las necesidades de la infancia”. Cuadernos de pedagogía, núm. 371, setem-
bre 2007. Pág., 102. Barcelona: Wolters Kluwer.
 — (2007), “Els drets dels infants, avui: llums i ombres”. Dins: AAVV. Drets i responsabi-
litats d’infants i joves. Barcelona: Rosa Sensat, 2007. Tema General, 1. ISBN: 978-84-95988-82-9. 
Dip. Legal: B-34.154-2007. Págines 89-97.
 — (2007): “La raó educativa. Ricard Torrents i la pedagogia”. Dins: Codina, F.; Pinyol, 
R.; Tort, A., Tuneu, M., (2007). Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial. ISBN: 978-84-
9766-217-8. Dip. Legal: B34.781-2007. Pàgines 780-785.
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 — (2007): “Actuar para formarse, formarse para actuar”. Dins: Carbonell, Jaume, Carri-
llo, Isabel: Formación y cooperación. Una experiencia de prácticas de educación en Centroamérica. Barce-
lona: Octaedro, 2007. Páginas 14-17
 — (2007), “Més enllà d’una miscel·lània”. Serra d’Or, núm. 576, desembre 2007. p. 102-
103.
 — (2007), “Educació i ciutadania. Apunts per a avançar”. Papers d’educació, núm. 7 febrer 
de 2008, pp. 1-4. Revista electrònica.  http://www.uvic.cat/fe/especial/ca/papers/1a.shtml.
 — (2007), “Baden-Powell i el naixement de l’escoltisme”. Dins: Baden-Powell, R., Escol-
tisme per a nois. Vic: Eumo Editorial. Col. Textos Pedagògics, 46.  ISBN: 978-84-9766-242-00. 
Dipòsit legal: B-56.838-2007. Pàgines 31-48.
 — Tort, Antoni; Simó, Núria, (2007). “Escolarització, immigració i territori. Algunes re-
flexions”. Ausa, 2007-XXIII-159. Vic: Patronat d’Estudis Ausonencs. Dep. Legal: B-8662-1959. 
ISSN: 0210-5853. Pàgines: 123-136.
 — Verdaguer, M. Àngels; Ripoll, Maribel. “Crònica I Jornades d’Intercanvi Cultural”. 
Llengua & Literatura, vol. 18 (2007), p. 723-725.
 —  “Tot Verdaguer a l’abast”. Serra d’Or, 571-572 (juliol-agost de 2007), p. 104-106.
 — “Verdaguer, Jacint (2003-2006): Prosa / Poemes llargs. Teatre / Poesia, 1 / Poesia, 2. A 
cura de Joaquim Molas i Isidor Cònsul. Barcelona: Proa, 1447 p., 1372 p., 1417 p., 1405 p. (Totes 
les obres, 1-4)”. Estudis Romànics, vol. 30 (2008), p. 477-479.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

 — Joan Carles Casas va participar com a investigador en el projecte “Viure a casa”, en 
l’estudi “Detecció i seguiment de les persones majors fràgils i de risc que viuen a Vic”. Projecte 
de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic encarregat al Centre d’Estudi de l’En-
velliment de Catalunya. 2006-2008. 
 Va participar com a revisor d’originals de recerca a la revista Enfermería Clínica, indexada 
a l’ISI des del mes de novembre de 2007. Primera revisió, desembre de 2007. Referència del do-
cument: 1878-229196.
 Va ser coorganitzador de la Jornada “La recerca com a eina de millora de la qualitat assis-
tencial”, en el marc del dia Internacional de la Infermera. Vic, 13 de maig de 2008.
 — 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 (PRESS-
FARM), 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 Gurina, per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut. L’estudi 
va ser dut a terme durant el període gener del 2006 a setembre del 2007. Actualment s’avaluen 
els resultats.
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Publicacions generals 

 — Busquets i Alibés, Ester: “L’ètica i l’estètica del tenir cura”, a Annals de Medicina. 
2008;91:16-20

 — Casas Baroy, Joan Carles et al: “Hábito alimentario del desayuno en una población es-
colar rural y urbana”. Investigación & Cuidados 2007; 5 (10): 15-21. (ISBN: 1698-4587).
 — La fuerza de la prensión de la mano y autonomía funcional en personas mayores. XXIX Con-
greso Nacional Semergen. Semergen 2007; 33 supl 1:56 (resum).
 — Autonomía funcional y actividad física en mayores. XXIX Congreso Nacional Semergen. 
Semergen 2007; 33 supl 1:57 (resum).
 — Prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares entre 2003 y 2005. XXIX Congreso Nacio-
nal Semergen. Semergen 2007; 33 supl 1:57 (resum).
 — ¿El estado de ánimo de las personas mayores depende del grado de actividad física y de la autono-
mía funcional? XXIX Congreso Nacional Semergen. Semergen 2007; 33 supl 1:56 (resum).
 — La fuerza de la mano y riesgo de caídas en mayores. XXIX Congreso Nacional Semergen. 
Semergen 2007; 33 supl 1:56-57 (article).
 — Influencia de la actividad física sobre la calidad de vida en mayores no dependientes. Physical Acti-
vity, Health promotion and aging. Book of abstracts. XI International conference egrepa 2007. Faculty 
of Education and Sport Sciences (Pontevedra) 2007. p:116-126. (ISBN: 978-84-612-0035-1) (article).
 — Valoración del grado de dependencia y del riesgo de caídas en ancianos mediante la fuerza máxi-
ma voluntaria de los músculos de prensión del antebrazo y la mano. Physical Activity, Health promotion and 
aging. Book of abstracts. XI International conference egrepa 2007. Faculty of Education and Sport 
Sciences (Pontevedra) 2007. p: 103-115. (ISBN: 978-84-612-0035-1) (article).
 — Casas Baroy, Joan Carles; Roser Picas Baltanàs et al: Evaluación de un programa de re-
educación vesical en la incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia y mixta en atención primaria. Libro 
de ponencias y comunicaciones. Congreso Franco-Español de suelo pélvico y pelviperineología. 
SEFIP 2007: p 61 (resum). 
 — Evaluación cualitativa de un programa de reeducación vesical en atención primeria. Libro de 
ponencias y comunicaciones. Congreso Franco-Español de suelo pélvico y pelviperineología. 
SEFIP 2007: p 62 (resum).
 — Casas Baroy, Joan Carles; Faro Basco Montserrat; Isern Farrés, Olga: Capacitar a los 
alumnos para trabajar en cuidados basados en la evidencia científica.	Libro de ponencias. XI Encuen-
tro Internacional de Investigación en Enfermería. Investen-Instituto de Salud Carlos III. Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo. Madrid 2007. p:304. (ISBN: 13  978-84-690-90251) (resum).
 — Dudet Calvo, M. Esperanza: “Perfil nutricional de un grupo de ancianos institucio-
nalizado en una residencia geriátrica de la provincia de Barcelona (España)”. Revista Española de 
Nutrición Com 2007; 13(3-4): 130-140.
 — Faro Basco, Montserrat; Isern Farrés, Olga; Sansalvador Comas, Carme; Casas Baroy, 
Joan Carles. El aprendizaje basado en problemas a través de casos clínicos simulados. Una propuesta meto-
dológica del diseño y evaluación docente. Document de Recerca UVic 2008.
 — Torres Sancho, Àngel (coord.): Lèxic de Fàrmacs, maig 2008. ISBN: 978-84-933064-1-0.
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Publicacions generals

 — Burgaya, Josep. 2008. “Passió i raó per la UVic”. Miramarges UVic. Eumogràfic, ISSN: 
1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Caro, Eva; Vicente, F. Xavier. 2008. “El repte actual: l’Espai Europeu d’Educació 
Superior”. Miramarges UVic. Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008. 
 — Casulleres, Enric. 2008. “Aquella escola d’empresarials d’Osona”. Miramarges UVic. 
Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008. 
 — Corral, José A. 2008. “Algunes coses no han canviat”. Miramarges UVic. Eumogràfic, 
ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008. 
 — Foglia, Efrain. 2008. Disseny de la portada de la revista Miramarges de la Universitat 
de Vic. Eumogràfic. ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Garcia, Irene. 2008. “Innovació i competitivitat: apostes de futur”. Miramarges UVic. 
Eumogràfic. ISSN 1134-4407, n. 31, maig 2008. 
 — Genís, Miquel dels Sants. 2008. “La meva verdadera vocació”. Miramarges UVic. 
Eumogràfic. ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Jaén, Ferran G. “Cereals, molts factors per un problema”. El 9 Nou, 11 d’octubre de 
2007.
 “Estancament del comerç al detall a la zona euro des de fa un any”. Més la Marxa, 15 d’oc-
tubre de 2007.
 “Energies renovables: sí, però no”. Més la Marxa, 22 d’octubre de 2007.
 “Problemes immediats en la economia mundial”. Més la Marxa, 30 d’octubre de 2007 
(pàg. 13).
 “La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico”. Nou Treball, n. 80. 
Novembre 2007.
 “Població i envelliment a les regions de la UE el 2010”. Més la Marxa, 8 de novembre de 
2007.
 “Espanya, els temporers de la cultura europea”. Més la Marxa, 12 de novembre de 2007.
 “Homes i dones europeus davant l’ordinador”. Més la Marxa, 19 de novembre de 2007.
 “Remeses d’emigrants des d’Europa”. Més la Marxa, 26 de novembre de 2007.
 “Estancament de la producció en el sector de la construcció a Europa”. Més la Marxa, 3 
de desembre de 2007.
 “Catalunya turística dins la panoràmica regional europea”. Més la Marxa, 10 de desembre 
de 2007.
 “La China da que pensar” Ressenya del llibre de François Jullien (Rubí, Anthropos Edi-
torial, 2005). Revista Anthropos. Huellas del conocimiento n. 216, 2007 (pàgs. 214-215).
 “Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació”. Més la Marxa, 18 de desembre de 
2007.
 Entrevistes a TV9: Per parlar de la inflació, en el programa “La Terrassa”, emissió el 7 de 
gener de 2008, a les 20:30 hores (durada: 20 minuts). Per parlar de la crisi financera i immobiliària 
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mundial, en el programa “7 dies”, dirigit i presentat per Jordi Molet, emès l’1 de febrer de 2008 
(durada: 30 minuts). 
 — Khan, Sarah. Glossari científic anglès-català (amb 1500 entrades) a la Wiki de la UVic.
 — Madariaga, Rafael. 2008. “Els economistes, l’economia i la societat”. Miramarges 
UVic. Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Martori, Joan Carles. 2008. “La recerca i la transferència de coneixement a la FEC”. 
Miramarges UVic. Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Massana, Sergi. 2008. “El procés de Bolonya: Nous reptes”. Miramarges UVic. 
Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Navarro, Héctor. 2008. “Felicitem-nos pel futur”. Miramarges UVic. Eumogràfic, 
ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Ponce, Santi. 2008. “20 anys de la Facultat d’Empresa i Comunicació. Un projecte 
arrelat amb projecció cap al futur”. Miramarges UVic. Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 
2008.
 — Roig, Ramon. 2008. “Osona i Catalunya en la perspectiva de la FEC”. Miramarges 
UVic. Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Terradellas, Josep. 2008. “Els inicis d’un projecte apassionant”. Miramarges UVic. 
Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Palomo, Anna. Capítol de llibre Projecte Nas. Jordi Lafon. H. Associació per a les Arts 
Contemporànies i Eumo Editorial, Vic, 2007.
 — Palomo, Anna. Capítol de llibre Ramon Montanyà. La pintura essencial, Ed. La Galera, 
Barcelona, 2007.
 — Paxau, Elisabet; Mateos, Santos. 2008. “La formació continuada: quan mai no es deixa 
d’estudiar”. Miramarges UVic. Eumogràfic, ISSN: 1134-4407, n. 31, maig 2008.
 — Piñero, José Carlos. Publicació: Capítol del llibre Las tarifas de los colegios profesionales, 
Barcelona, Editorial CISS, ISBN 10 8482356852.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Participació en tribunals de Tesi Doctoral

 — Francesc Castellana i Méndez. Participació en el tribunal de la tesi doctoral Modelit-
zació i control d’accionaments elèctrics. Part I Modelització, anàlisi i control V/f sense sensor de posició 
del motor síncron d’imants permanents. Part II Plataforma per l’experimentació del control d’accionaments 
elèctrics. Defensada pel doctorand Daniel Montesinos i Miracle. Departament d’Enginyeria 
Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona,  26 de juny de 2008.
 — Dra. Marta Otero i Viñas. Membre del tribunal de la tesi doctoral Efecto de la LDL 
agregada en la activación de Factor Tisular. Mecanismos de señalización en célula muscular lisa de coro-
naria humana, presentada per la doctoranda Sandra Camino. Tesi realitzada a l’Institut Català 
de Ciències Cardiovasculars –Consejo Superior de Investigaciones Científicas– Hospital de la 
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Santa Creu i Sant Pau (ICCC-CSIC-HSCSP) de Barcelona, i defensada a la Facultat de Biologia 
de la Universitat de Barcelona el 20 de juny de 2008.
 Membre del tribunal de la tesi doctoral Efecto de la Angiotensina II en la expresión y función 
del receptor LRP1, presentada per la doctoranda Judith Sendra. Tesi realitzada a l’Institut Català 
de Ciències Cardiovasculars –Consejo Superior de Investigaciones Científicas– Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau (ICCC-CSIC-HSCSP) de Barcelona, i defensada a la Facultat de Biologia 
de la Universitat de Barcelona a 17 de juliol de 2008.
 — Dra. Montserrat Vilalta Ferrer. Membre del tribunal de la tesi doctoral El movimiento 
societario andaluz 2003-2007, presentada pel doctorand Alejandro Bengio. Defensada el 18 de juliol 
de 2008 a la Universitat Abat Oliba. 
 — Dr. Vladimir Zaiats i Protchenko. Membre del tribunal de la tesi doctoral Utilizaci-
ón de material didáctico con recursos de ajedrez para la enseñanza de Matemáticas. Estudio de sus efectos 
sobre una muestra de alumnos de segondo de Primaria, presentada pel doctorand Joaquín Fernández 
Amido. Defensada l’1 de juliol de 2008 a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Activitats de divulgació científica

 — Dra. Judit Molera i Marimon. Realització del mural “Els colors del coure” per al Mu-
seu del Coure. Projecte finançat per la Farga Lacambra. 

Publicacions generals

 — Dra. Montserrat Vilalta Ferrer: “Noves Oportunitats per a les Relacions Universitat-
Empresa”. Coneixement i Societat, núm. 13. Departament d’Universitats, Innovació i Empresa, 
Generalitat de Catalunya.
 — “Igualtat formal vs Desigualtat real”. Entre Dones, núm 2. Ajuntament de Roda de Ter.

FACULTAT DE CIÈNCIES hUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Francesca	Bartrina	

	 —	Dirigeix la Càtedra Unesco sobre Dones, Desenvolupament i Cultures, seu de la Uni-
versitat de Vic.
 — Dirigeix la col·lecció Capsa de Pandora d’Eumo Editorial.
	 —	Coordina el Certificat en Subtitulació i Doblatge, atorgat per l’Escola de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i la Universitat de Vic.
 — Ha codirigit, en el context d’un doctorat europeu amb la Roehampton University de 
Londres, la tesi de Marcella de Marco sobre esterotips de gènere en el doblatge espanyol i italià 
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del cinema nord-americà i britànic dels anys noranta. Va obtenir la nota d’excel·lent cum laude 
per unanimitat.
 — Ha impartit l’assignatura “Gènere i anàlisi del discurs” en el Màster Oficial de l’Insti-
tut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Génere (IIEDG), febrer-juny 2008.
 — Va impartir una conferència sobre les traduccions de George Eliot a l’estat espanyol a 
la Universitat de Barcelona, el 20 de desembre de 2007.
 — Ha format part del comitè organitzador de la Jornada sobre Accessibilitat Universal 
celebrada el passat 26 de juny.
 — Ha conduït dues sessions del Club de Lectura de la Biblioteca de Banyoles, dedicades 
a Quanta, quanta guerra, de Mercè Rodoreda i a Les belles imatges de Simone de Beauvoir. 
 — Ha assistit a les sessions “Noves concepcions dels estudis literaris en l’espai EEES: uns 
canvis fonamentals” i “L’ensenyament de la literatura en entorns presencials i vituals” a càrrec de 
la Dra. Laura Borràs, Campus de la Torre dels Frares de la Uvic, el 18 de setembre de 2007.
 — Vocal 1 del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral de Leonardo Valencia Assogna El 
principio de digresión en Kazuo Ishiguro, dirigida pel doctor Enric Sullà, que es va defensar a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona el 18 de setembre de 2007. 
	 —	Direcció del projecte de recerca Libro blanco sobre la subtitulación para personas sordas y 
la audiodescripción en España, realitzat amb una beca UVic-La Caixa per Ana María Perez Fernán-
dez (Gener 2007-juliol 2008).
 — Capítol de llibre: “De Schnitzler a Kubrick: adaptación cinematográfica e investigaci-
ón en traducción audiovisual”, dins de Películas antiguas, subtítulos nuevos. Análisis diacrónico de la 
traducción audiovisual, John Sanderson (ed.). Alacant: Universitat d’Alacant, 2008, 111-124.

Claude	Carcenac

Classes: 2hores per l’assignatura intercampus del CEID: la dona musulmana
                    2 hores per l’assignatura Business and Culture: La religió en los negocios
Publicació d’un llibre: L’islam, un veí per conèixer. Eumo abril 2008
Membre del consell assessor de la col.lecció al Dia d’Eumo editorial

Lluïsa	Cotoner

Congresos: 
Ponència convidada al 1. IV Congrés Internacional José Agustín Goytisolo «Asturias entre ver-
sos» (Oviedo, 11-14 de març 2008) «José Agustín Goytisolo y la literatura catalana, otra 
amistad a lo largo».

Publicacions
«Recepción crítica y traducción del 1. Quijote en Mallorca», dins Juan Matas Caballero y 
José María Balcells (eds.), Desirée Pérez Fernández (coord.), Cervantes y su tiempo (Tomo 
II), Lectura y Signo. Anejo I, Universidad de León, 2008, pp. 69-76. [ISBN: 978-84-9773-
402-8] (C llibre)
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«La colección Marca Hispanica, un ambicioso proyecto de traducción de José Agustín 2. 
Goytisolo», Quaderns. Revista de Traducció, núm. 14, 2007, pp. 105-124.
«El 3. Quijote en mallorquín: la traducción integral de Josep Maria Casasayas», dins Carme 
Riera i Guillermo Serés (dir.), Cervantes, el «Quijote» y Barcelona, Centro para la Edición de 
los Clásicos Españoles, 2008, pp. 75-89. ISBN: 978-84-8448-449-3; DL:B-7.768-2008.
Inventari de traduccions publicades a la 4. Revista Balear (1871-1874) i al Museu Balear (1875-
1877 i 1884-1888), dins Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam. 
Vic: Eumo, 2007, pp. 166-188. [ISBN: 978-84-9766-217-8] 
Elaboració de la Web de Carme Riera per al PEN-Club. Comprèn: tres textos de presen-5. 
tació (en català i castellà) de l’autora i dos de les seves obres (Dins el darrer blau i La meitat 
de l’ànima); la bio-bibliografia completa de la seva obra i de totes les traduccions fetes a 
qualsevol llengua; la selecció dels fragments més significatius de cinc de les seves obres i 
les traduccions corresponents (horitzó 2008-09).

En premsa
Estudi sobre el llegat bibliogràfic del Dr. Guillem Díaz-Plaja. Butlletí de la Reial Acadè-- 
mia de Bones Lletres.
Article sobre Amancio Peratoner per al - Diccionario histórico de la traducción  en  España- 
DHTE.
«Guillermo Díaz-Plaja a contraluz», introducció a - Estimado amigo, querido maestro. Cartas 
a Guillermo Díaz-Plaja (1929-1984). Edición al cuidado de Jordi Amat, Blanca Bravo y Ana 
Díaz-Plaja.

Informes tècnics (transferència de coneixement)
 Informe encarregat per la Reial Acadèmia de Bones Lletres sobre la idoneïtat de la publi-

cació de la correspondència de Dr. Guillem Díaz-Plaja: Estimado amigo, querido maestro. 
Cartas a Guillermo Díaz-Plaja (1929-1984). Edició a cura de de Jordi Amat, Blanca Bravo i 
Ana Díaz-Plaja.

Màsters i postgraus
 «La pràctica de la traducció literària», assignatura Gènere i traducció del programa de 

doctorat Metodologia i anàlisi de la traducció. (1,5 c)
 Màster de Traducció Especialitzada: 
 Mòdul 1: assignatura Metodologia de la recerca (1,5c)
 Mòdul 3: assignatura Gènere i traducció (1c)
 «Taller XIII: 20h / Taller catalán-castellano-catalán», Diploma de postgrau en Traducci-

ón Literaria de l’IDEC UPF (febrer / març / juny 2008).

Tribunal de tesis doctorals
 Ana Díaz-Plaja Taboada: Claves de análisis de las novelas para niñas: valoración histórica y 
literaria. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona, 18 
d’abril de 2008.
 Josep M. Frigola: La traducció literària a Catalunya de postguerra (1939-1945). Departament 
de Traducció i Interpretació. Universitat de Vic, 27 de juny de 2008.
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 Altres activitats: Participació en el programa «Cervantes a la romana» organitzat per 
l’Instituto Cervantes de Roma amb una ponència sobre l’obra de Carme Riera.

Eva	Espasa

	 —	Impartició de l’assignatura “El voice-over”, dins el Máster en Traducción Audiovisu-
al, Subtitulado para Sordos y Audiodescripción, Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, 28 
gener-1 de febrer de 2008 (20 h). 
 — Itinerància de l’exposició “Dones de teatre, comissariada amb Francesca Bartrina.  
 1. FCHTD, vestíbul de la Torre dels Frares, gener-febrer 2008,  
 2. Caldetes, 1-16 març, amb xerrada de presentació a càrrec de les comissàries, l’1 de març 
de 2008.
 3. Universitat Ramon Llull, abril 2008.
 4. Xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona (maig 2008-maig 2009).
 — Impartició de l’assignatura “La oralidad elaborada: taller de escritura de diálogo”, dins 
el Máster Universitario en Traducción Literaria y Humanística, Universitat de Málaga, juny de 
2008, 4-6 juny 2008 (10 h).
 — Membre del comitè científic de la Jornada “Accessibilitat Universal: Disseny d’En-
torns, Serveis i Institucions per a Tothom”, Universitat d’Estiu de la UVic, 26 de juny de 2008.
 — Presentació del pòster “Narrowcasting versus Broadcasting: targeting audiences th-
rough translation”, al congrés “Audiovisual Translation: Multidisciplinary Approaches”, 19-21, 
Universitat de Montpellier 3.
 — Publicació del capítol “A Gendered Voice in Translation: Translating like a Femi-
nist?” Santaemilia, José (ed), Género, lenguaje y traducción. València, Universitat de València i 
Generalitat Valenciana: 328-335.
 — Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral d’Eduard Bartoll i Teixidor “Parà-
metres per a una taxonomia de la subtitulació”, dirigida pel dr. Patrick Zabalbeascoa, Universi-
tat Pompeu Fabra, 27 de juny de 2008.
 — Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral de Montse Corrius i Gimbert 
“Translating Multilingual Audiovisual Texts: Priorities and Restrictions; Implications and Ap-
plications”,  dirigida pel Dr. Patrick Zabalbeascoa, Universitat Autònoma de Barcelona, 4 de 
juliol de 2008.
 — Assistència a AMADIS 08: III Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales 
para Personas con Discapacidad, Barcelona - 30 de juny- 1 de juliol, auditori de l’ONCE. Orga-
nitzat pel CESyA (Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción).
 — Directora del treball d’investigació de Lydia Brugué Botia “La representació de can-
çons en gèneres audiovisuals musicals: anàlisi de dos documentals musicals subtitulats i d’onze 
videoclips de Madonna”, defensada l’11 de juliol de 2008 a la UVic.

Pilar	Godayol 

 — “Maria Aurèlia Capmany, feminisme i traducció”. Quaderns. Revista de traducció 14 
(2007), p. 11-18.
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 — “Subjecte i subversió: la traducció feminista canadenca”. Doletiana. Revista de traduc-
ció, literatura i arts 1 (12 novembre 2007). 
(http://www.fti.uab.cat/doletiana/1Documents/1Godayol.pdf) 
 — “Entre Atenea i la Medusa: les mares literàries de Maria-Mercè Marçal”. Reduccions 
89-90 (març 2008), p.190-206. 
 — “Triplement subalternes”. Quaderns. Revista de traducció 15 (2008), p. 41-50.  
 — Coordinadora. Convocatòria ICD (2008-2009): “Converses amb catalanes d’avui”. 
Projecte finançat per convocatòria competitiva pública. 
	 — Coordinadora. Conveni de transferència de coneixement. Conveni amb l’Ajuntament 
de Vic. Projecte: “Vigatanes rellevants”.

Teresa	Julio

 —  Capítol del llibre “Lo que son criadas: hacia una taxonomía del tipo cómico en Rojas 
Zorrilla”, Madrid, Fundamentos-RESAD, 2008, pp. 141-165.
 — Ponència “Rojas Zorrilla en Barcelona. Aproximación a la cartelera teatral (1718-
1900)”, en Rojas Zorrilla en escena. Actas de las XXX Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, Univer-
sidad Castilla-La Mancha / Festival de Almagro, 2008, pp. 17-36.
 — Març, 2008. Assistència a les “XXV Jornadas de Teatro Clásico de Almería”, Almería.
 — Juliol, 2008. Assistència a les “XXXII Jornadas de Teatro clásico de Almagro: Damas 
sobre el Tablado”. 

Lucrecia	Keim	Cubas

	 — Esteve, O.; Arumí, M.; Cañada, M.D.; Fernandez, F.; Keim, L.; Martin Peris, E.; 
Trenchs, M. La interrelación de contextos en la investigación en el aula: una aproximación eco-
lógica. En: Barrio, Lino et al (Eds.):El proceso de enseñar lenguas. Investigaciones en didáctica de la 
lengua. Editorial La Muralla: Madrid 2008
 — Arumí, Marta/ Este, Olga/ Keim, Lucrecia. “The ecological approach to research in 
the field of self-regulation processes and the autonomy of foreign language learners in university 
contexts”. 14 th. GALA International Conference. Thessaloniki. Desembre de 2007.
Impartició de seminaris de formació de professorat
 — ”Übersetzen im DaF-Unterricht”. Themenabende de l’Institut Goethe de Barcelona. 
15 de febrer de 2008.
 — “L’avaluació per competències en l’ECTS: de la teoria a la pràctica a la UVic”. Jornades 
d’Intercanvi d’Innovació Docent. UVic. Vic, 26 de juny de 2008.

Manuel	Llanas

 — Publica l’estudi “Notes històriques sobre la impremta a Montserrat 1499-1999)”. Dins 
Typographie et offset. Cinq siècles de techniques de caractère(s). XVe-XXe siècles. Perpinyà: Publications 
de l’Olivier; Association des Arts Graphiques; Ville de Perpignan, 2008, pàg. 35-45. 
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 — Publica l’estudi “La tercera traducció francesa del Quixot i el pròleg del traductor: con-
text, situació i comentari”. Dins Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, 2007, pàg. 301-
316. (Amb Pere Quer)
 — Publica l’article “Gaziel als catalans del demà (com ara nosaltres)”. Dins Contagi, núm. 
2 (estiu 2007), pàg. 72-73.
 — Publica l’article “Gaziel i la condició humana”. Dins Serra d’Or, núm. 574 (octubre de 
2007), pàg. 16-18.
 — Publica l’article “Gaziel inèdit. Notes de lectura”. Dins Serra d’Or, núm. 574 (octubre 
de 2007), pàg. 23-25.
 — Imparteix una conferència sobre Corresponsals de premsa catalans a la Primera Guerra 
Mundial, organitzada en el marc de la commemoració del 90è aniversari del final d’aquella guerra 
(Masia de la Torre dels Frares de la Universitat de Vic i Museu Industrial del Ter, maig i juny de 
2008).
 — Presideix la taula de la segona sessió (Segle XX: II República i Guerra Civil) de les II 
Jornades d’Història de la Premsa (Poder polític i resistència periodística), organitzades per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) 
i per la Universitat Pompeu Fabra (Estudis de Periodisme i Comunicació Audiovisual). Barcelo-
na, Museu d’Història de Catalunya, 18 d’octubre de 2007.  
 — Membre del tribunal de la tesi doctoral de Jordi Llobet Domènech (Lectura i bibliote-
ques populars. Model de col·lecció i lectura a les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 
1918-1922), llegida a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barce-
lona el 7 de maig de 2008.
 — Membre del tribunal de la tesi doctoral de Susana Camps i Perarnau (Diego de Gumiel, 
impressor del Tirant lo Blanch [1497] i del Tirante el Blanco [1511]), llegida a la Facultat de Traduc-
ció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona el 13 de maig de 2008.
 — Director de la tesi doctoral de Josep M. Frigola Sèculi, que, titulada La traducció literà-
ria a la Catalunya de postguerra (1939-1945), es va llegir a la UVic el 27 de juny de 2008.

Ronald	Puppo	

 — Publicació de Selected Poems of Jacint Verdaguer: A Bilingual Edition, edició i traducció 
de Ronald Puppo, amb una introducció de Ramon Pinyol i Torrents, University of Chicago, 
2007.
 — “Translating Barcelona: A Rebel Poet”, presentació del llibre Selected Poems of Jacint 
Verdaguer, acte organitzat per la Fédération Internationale des Traducteurs, Fira del Llibre, 
Frankfurt, Lesezelt, 12.10.07
 — “A Voice that Speaks to the Ages: Jacint Verdaguer (1845-1902)”, ponència/presen-
tació de llibre, acte organitzat pel Hispanic Studies Department, Brown University (Rhode Is-
land), Rochambeau House, 13.11.07
 —  “A Voice for the Ages: Jacint Verdaguer (1845-1902)”, ponència/presentació de llibre, 
acte organitzat pel Joan Coromines Chair of Catalan Studies, Department of Romance Langua-
ges and Creative Writing Program, University of Chicago, Wieboldt Hall, 15.11.07
 — “Selected Poems of Jacint Verdaguer”, ponència/presentació de llibre, acte que s’inse-
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reix en The Bourland Hawley Lecture Series in Languages, Humanities and Mythology, Midwes-
tern State University (Texas), 19.11.07
 — “Translating Jacint Verdaguer into Words & Music with Ronald Puppo & Antoni Pi-
zà”, comunicació/presentació de llibre, acte que s’insereix en el cicle “Film, Poetry, Art & Me-
mory”, organitzat pel Catalan Center, New York University (King Juan Carlos of Spain Center), 
27.11.07
 — Col·labora al comitè organitzador de les “XII Jornades de Traducció a Vic: traducció 
audiovisual”. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, 17 d’abril i 13 de maig 
de 2007.
 — Coordina la 9a edició dels English Speaking Board Assessments per a estudiants de Tra-
ducció i Interpretació. Convocatòria de maig de 2008.
 — Coordina la 8a edició de la visita d’estudiants de batxillerat a la Facultat de Ciències 
Humanes, Traducció i Documentació, els dies 16 i 17 de juny de 2007.
 — Visita, amb estudiants internacionals de la UVic, el monestir de Montserrat, el 29 de 
febrer de 2007.

Joan	Solà	i	Montserrat

	 —	Representació de la Universitat de Vic al Seminari d’unitats tècniques de qualitat de 
les universitats de l’estat sobre el tema “Sistemes de garantia de la qualitat en l’ensenyament uni-
versitari: el paper de les unitats tècniques de qualitat,” organitzat per l’Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación i la Universitat de València. Jardí Botànic de la Universitat de 
València. València. Dies 10 i 11 de setembre de 2007.
 — Representació de la Universitat de Vic a la reunió de Vicerectors de Qualitat convo-
cada 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. Dia 18 d’octubre de 2007.
 — Assistència al Taller de Reflexió i Debat sobre La pràctica en el disseny dels plans d’es-
tudis en les titulacions de grau, organitzat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya i la Universitat de Lleida. Lleida. Dia 23 d’octubre de 2007.
 — Representació de la Universitat de Vic a la reunió de Vicerectors de Qualitat convo-
cada 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. Dia 28 de novembre de 2007.
 — Representació de la Universitat de Vic a la reunió dels representants de les unitats 
tècniques de qualitat de les universitats de Catalunya per tractar dels programes Audit i Suport 
convocada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Biblioteca del Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Barcelona. Dia 10 de desembre de 2007.
 — Assistència a Jornada de Presentació del Programa Verifica de l’Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación. Hotel Jardín Metropolitano. Madrid. Dia 18 de desembre 
de 2007.
 — Representació de la Universitat de Vic a la reunió dels representants de les unitats 
tècniques de qualitat de les universitats de Catalunya convocada per l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Sala Ramón y Cajal de l’Edi-
fici Històric de la Universitat de Barcelona. Barcelona. Dia 9 de gener de 2008.
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 — Assistència a la jornada “Tendències i canvis en el govern de les universitats europe-
es: presentació de l’Informe CYD 2007” organitzada per la Fundación Conocimiento y Desarollo 
(CYD). Fundació Cercle d’Economia. Barcelona. Dia 19 de febrer de 2008.
 — Representació de la Universitat de Vic a la reunió de Vicerectors de Qualitat convo-
cada 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. Dia 21 de febrer de 2008.
 — Representació de la Universitat de Vic al X Foro ANECA sobre el tema Los nuevos 
títulos de máster y la competitividad de las universidades, organitzat per l’Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación. Hotel Jardín Metropolitano. Madrid. Dia 29 d’abril de 2008.
 — Representació de la Universitat de Vic a la reunió de Vicerectors de Qualitat convo-
cada 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. Dia 27 de juny de 2008.
 — Representació de la Universitat de Vic a la reunió dels representants de les unitats 
tècniques de qualitat de les universitats de Catalunya 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. Dia 18  de juliol de 2008.

Xus	Ugarte	

 — Ugarte, Xus (ed)  “I Jornada de Dret i Traducció” a: Papers Lextra 3 [revista electróni-
ca: http://www.lextra.uji.es/papers/], 2007
 — (2008), “Pack de mínimos para la formación en ISP” a: Valero, Carmen (ed), Investi-
gación y práctica en traducción e interpretación en los servicios públicos. Desafíos y alianzas”, Alcalá de 
Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, p. 205- 212  (CD-Rom)
 — (2008): “Traducción e interpretación de los servicios públicos en Cataluña y Baleares” 
a: Aprendizaje de lenguas, uso del lenguaje y modelación cognitiva: perspectivas aplicadas entre disciplinas 
(Actas del XXIV Congreso Internacional de AESLA), Madrid: UNED, p. 1619 – 1625.
 —  (2008), “Pack de mínimos para la formación en ISP”, comunicació presentada al III 
Congreso Internacional sobre traducción e interpretación en los servicios públicos. Investigación y práctica. 
Desafíos y alianzas”, Universitat d’Alcalá, 23-25 d’abril de 2008.
 — Membre del tribunal del treball de recerca de doctorat de Núria Camps Casals – 20 
desembre 2007 “Jean Baptiste Blazy, traductor de Verdaguer al francès”. 
 — Coorganitzadora de la Jornada sobre Traducció a Catalunya. Vilanova i la Geltrú, 1 de 
març de 2008.
 — Membre del tribunal que habilita pel títol de traductor i intèrpret jurat (francès- cata-
là) de la Generalitat de Catalunya.
 — Coordina, amb la professora Maria Perramon, el Màster Universitari d’Interpretació 
de Conferències de la UVic.
 — 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 Traduc-
ción e Interpretación), Universitat Pablo de Olavide, Sevilla, 31 de gener - 1 de febrer de 2008.
 — Rep l’acreditació de l’Agència de Qualitat  de Catalunya.
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ACTIVITATS DE L’AULA SEGIMON SERRALLONGA   

— El 15 de gener l’Ajuntament de Torelló va convocar la primera Beca Segimon 
Serrallonga d’Ampliació d’Estudis a l’Estranger per al curs acadèmic 2008-2009. La convocatò-
ria es va tancar el 10 d’abril de 2008. 

— El 7 de febrer, amb motiu del cinquè aniversari de l’Aula, va tenir lloc a la Sala S. 
Serrallonga de la UVic una lectura de poemes de S. Serrallonga a càrrec d’una trentena de per-
sones i la presentació de l’antologia Sempre voldré voler.

— El diumenge 13 d’abril va tenir lloc a la Biblioteca Dos Rius la conferència: Àpats i 
converses, a càrrec de Pep Palau, gastrònom.

A continuació hi va haver un recital de poemes de Segimon Serrallonga a càrrec de 
Montse Vellvehí, actriu, i una actuació musical a càrrec de Guillem Vernis, saxo, i de Marc 
Vernis, piano.

— El 14 de juny va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Torelló l’acte d’adju-
dicació de la Beca Segimon Serrallonga d’Ampliació d’Estudis a l’Estranger per al curs acadèmic 
2008-2009 amb la col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic i la Xarxa 
Vives d’Universitats.

Formaven la comissió encarregada de valorar les sol·licituds presentades Miquel 
Franch, alcalde de Torelló; Flora Vilalta, regidora d’Educació; Ricard Torrents, escriptor i pro-
fessor emèrit de la UVic; Rosa Sayós, filòloga i professora de la UB; Àlex Nogué, artista i ca-
tedràtic de Belles Arts de la UB; Montserrat Jufresa, catedràtica de filologia grega de la UB, i 
Emili Teixidor, escriptor, que van considerat mereixedor de la Beca Josep Soler i Carbonell per 
la seva proposta d’ampliació d’estudis a Estònia sobre: Llengües locals i llengües globals. Estònia i 
Catalunya. Comparació des d’una perspectiva ecolingüística de les dinàmiques de les llengües i les ideologies 
dels seus parlants. 

En l’acte de lliurament de la beca, el Dr. Llorenç Comajoan, de la UVic, va dissertar 
sobre el concepte d’ecolingüística.





CONFERÈNCIES, ACTIVITATS CONGRESSUALS 
I ALTRES

CONFERÈNCIES I ACTIVITATS CONGRESSUALS A LA UVIC

FACULTAT D’EDUCACIÓ 

Converses pedagògiques: Cultura i Educació

El 25 d’octubre de 2007 va tenir lloc a la Universitat de Vic la Jornada II Converses 
pedagògiques: Cultura i Educació, organitzades pel Departament de Pedagogia, en col·laboració 
amb la Fundació Santa Maria. La conferència d’obertura, amb el títol: “Cultura, formació i huma-
nisme: més enllà de la Bildung”, va anar a càrrec de Ricard Vilanou, catedràtic del Departament 
Teoria i Història de l’Educació, de la Universitat de Barcelona. La resta del matí i la primera 
part de la tarda hi hagueren els tallers següents: “Una experiència iniciàtica en la interpretació 
musical”, a càrrec de Lluís Solé (UVic). “Com acompanyar les veus poètiques”, a càrrec de Carme 
Parés (actriu). “L’entrellat dels problemes de matemàtiques”, dirigit per Isabel Sellas (UVic). I 
“Comunicar-se amb col·lectiu”, a càrrec de Montsita Rierola (UVic). La conferència de cloenda, 
amb el títol: Una educación matrística que incentiva la imaginación, va anar a càrrec Johanna Godoy 
(pedagoga i coordinadora de programes Save the Children. Guatemala).

Jornades Interuniversitàries Chronojump

Carles Romagosa coordina les Jornades Interuniversitàries Chronojump. Aquesta ha es-
tat una activitat de la UVic conjuntament amb l’INEFC de Barcelona i Blanquerna. Chronojump 
és un projecte de software lliure amb aplicacions  a l’entrenament esportiu. En l’activitat hi ha 
participat professors destacats com: Xavier Peña (UVic), Xavier Deblas (Blanquena), Bernat 
Buscà (Blanquerna) i Josep Maria Padullés (INEFC).

V Jornades d’Activitat Física

Celebrades a la UVic els dies 4, 11 i 18 d’abril de 2008, amb l’objectiu d’aprofundir en 
l’avaluació formativa en Educació Física: des de Primària fins als ensenyaments superiors.

Taller de l’Aula de Teatre de la UVic

Dolors Rusiñol i Eva Marichalar condueixen i imparteixen aquest taller de teatre en el 
qual es treballa com a laboratori creatiu i es crea i assaja un espectacle anual. Els participants són 
alumnes i exalumnes de la UVic i el treball se centra en dues sessions setmanals de dues hores 
cadascuna. D’octubre del 2007 a maig del 2008.
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III Setmana del Teatre a la UVic. Eva Marichalar i Dolors Rusiñol. Des de l’Aula de 
Teatre de la UVic organitzen per tercer any consecutiu aquesta setmana dedicada al teatre que 
va incloure les següents activitats. Del 13 al 20 de maig de 2008: Presentació de l’espectacle La 
invasió dels lladres de temps a la Mostra de Teatre Interuniversitari; organització d’un taller de 
màscara, i lectura dramatitzada de l’obra Fem el boig, una adaptació de l’Aula de Teatre sobre 
l’obra The madnes of Ezme and Shaz, de Sarah Daniels, traduida al català pels alumnes de traducció 
teatral el curs 07-08 sota la direcció de la Dra. Eva Espasa.

V Jornades d’Educació en Valors. Construint la ciutadania des de l’educació

Es varen celebrar el 10 de novembre de 2007 a la UVic, organitzades per la Universitat 
de Vic, la Fundació Bofill i l’associació Senderi amb la finalitat d’aprofundir en els temes fona-
mentals de l’educació en valors i abordar noves línies de recerca en l’àmbit de l’educació moral 
i cívica. També per a compartir experiències i bones pràctiques d’educació en valors tant en 
l’àmbit de l’educació formal com en el de la no formal i per potenciar l’educació en valors en el 
marc del treball en xarxa entre tots els agents educatius d’una ciutat o territori. 

Segona Jornada de treball d’Educació i territori en els petits municipis

Va tenir lloc el 29 de febrer de 2008 a la Universitat de Vic coordinada pel profesor 
Joan Soler del Departament de Pedagogia. La Jornada es va desenvolupar en el marc d’un ampli 
projecte de la Facultat d’Educació amb l’impuls, el suport econòmic i la participació de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació de Barcelona.

Jornada sobre tallers d’estudi assistit (TEA) en el marc dels plans  educatius d’entorn

Es va celebrar el 18 de gener de 2008, a la UVic, amb la finalitat d’intercanviar experi-
ències, punts de vista i primeres avaluacions al voltant de l’estudi assistit: Hi varen participar 
membres de l’administració educativa central i territorial, professors universitaris, mestres, as-
sessors LIC, educadors socials i representants de l’adminsitració local.

Jornades tècniques sobre el desenvolupament dels museus pedagògics virtuals

Celebrades a la UVic el 9 de juny de 2008 amb l’objectiu de reflexionar sobre la gestió 
i difusió del patrimoni educatiu digital. Varen ser organitzades pel Departament de Pedagogia 
de la Facultat d’Educació i la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’IEC. Es van tractar les 
qüestions següents: “La creació de patrimoni digital”, “Els museus virtuals d’educació com a 
pedagogia”, “Les possibilitats didàctiques dels museus pedagògics virtuals” i “La gestió del pa-
trimoni educatiu intangible en els museus virtuals”.

Presentació a Vic del volum 5 de la Revista Catalana de Pedagogia 

Va tenir lloc el dia 8 d’abril. La coordinadora del número, Eulàlia Collelldemont, va fer 
la presentació, parlant sobre “Els espais i el temps en l’educació estètica”. Presidiren l’acte, el 
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degà de la Facultat d’Educació, Pere Pujolàs, conjuntament amb els president i vicepresident de 
l’SCP, Martí Teixidó i Joan Soler, que també varen pronunciar unes paraules.

I Jornades d’ensenyament de les ciències a l’Educació Infantil i Primària. Cap a la creació d’un espai de 
reflexió i intercanvi.

Els dies 25 i 26 d’abril es van dur a terme aquestes jornades, organitzades pel Departament 
de Ciències i Ciències Socials, de la UVic, i l’ICE de la UB,  coordinades per Jordi Martí i 
Sebastià Riera, amb els següents objectius: Reflexionar sobre els valors de l’ensenyament de 
les ciències a l’educació infantil i primària; conèixer nous recursos per treballar les ciències a 
l’escola; debatre sobre la interacció entre el fer, el pensar i el comunicar com a marc general del 
treball a l’aula; fomentar la col·laboració entre les escoles i les institucions científiques per a la 
promoció de la investigació dels nens i nenes a l’escola; i proposar la creació d’un espai perma-
nent d’intercanvi entre les persones interessades en l’ensenyament i aprenentatge de les cièn-
cies a les etapes d’Infantil i Primària. El divendres, 25 d’abril, es van iniciar les jornades amb la 
conferència inaugural, sobre Ensino experimental das Ciencias dos 6 aos 10 e Formaçao de Professores, 
que va anar a càrrec de la Dra. Isabel P. Martins (Universidade de Aveiro, Portugal). A conti-
nuació es van impartir cinc tallers simultanis: (1) L’aula de ciències. Un nou entorn d’aprenentatge. 
A càrrec de Victòria Carbó (mestra d’Educació Primària), Teresa Pigrau (mestra d’Educació 
Primària.) i Rosa M. Tarin (professora UAB). Formadores del CDEC, Departament d’Educa-
ció. (2) Geomertria amb bombolles de sabó. A càrrec d’Anton Aubanell (CREAMAT, Departament 
d’Educació). (3) L’ús de la ciència ficció (cinema, literatura i còmic) com a eina docent.	A càrrec de 
Manuel Moreno (Departament de Física i Enginyeria Nuclear, EPSEVG, UPC). (4) El web del 
coneixement del medi natural a Primària. A càrrec de Núria Coma (mestra d’Educació Primària). I 
(5) Kahootz. L’aplicació de l’animació en 3D a l’ensenyament de les ciències. A càrrec de Josep M. Costa 
i Jordi Martí (professors de la UVic). El dissabte, 26 d’abril, Jordi Martí i Sebastià Riera (UVic), 
Roger Vila (Grup de Naturalistes d’Osona-Institució Catalana d’Història Natural) van presen-
tar el Projecte BioDIVER: investiguem sobre les formigues. I, tot seguit, tingué lloc el Taller/debat: 
La interacció entre el fer, el pensar i el comunicar com a marc general per a l’ensenyament de les ciències a 
infantil i primària, a càrrec de: Teresa Feu (mestra d’Educació Infantil, UVic), Berta Vila (mestra 
d’Educació Infantil, UVic), Jordi Martí. (UVic), Sebastià Riera (UVic), Montserrat Roca (UAB. 
Programa Medi Ambient, Departament d’Educació), Roser Ylla (mestra de Primària, CDEC, 
Departament d’Educació).

VI Jornades “ La Ciència feta pels infants”

Els dies 15 i 16 de maig de 2008 es van dur a terme les Jornades “La ciència feta pels 
infants”, coordinades per Jordi Martí i Sebastià Riera i coorganitzades amb el Servei Educatiu 
d’Osona. Nens i nenes d’educació infantil i primària, en dos torns (un el dia 15 i un altre el 16), van 
omplir l’Aula Magna de la Universitat per explicar diferents projectes de recerca duts a terme 
en les seves respectives escoles.
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Diamàtic 2007-08
 

Joan Callarisa, Pau Casañas, Sònia Esteve, Marta Marimon i Isabel Sellas han orga-
nitzat el Diamàtic 2007-08, tallers d’activitats matemàtiques i de T.I.C. 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 coordinat 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 posterior-
ment han experimentat a les escoles visitades. Aquest any s’ha anat a l’escola de Vic: C.E.I.P. 
La Sínia.

Taller TIC-Power Point

El professorat de Didàctica i de TIC han impartit el Taller sobre Power Point, organit-
zat pels Departaments de Pedagogia i de Ciències i Ciències Socials adreçat a tots els estudiants 
de primer curs de la Facultat d’Educació.

Primera edició del Màster Oficial de “Formació de professors de català per a adults”

Aquest curs s’ha iniciat la primera edició d’aquest màster universitatiri de la UB i la 
UVic, que ha estat seguit per catorze estudiants. Per part de la UVic hi ha participat el profes-
sorat següent: Llorenç Comajoan, coordinador per part de la UVic, que i hi ha impartit una part 
de l’assignatura “Aprenentatge de segones llengües”; Assumpta Fargas, que hi ha impartit part 
de les assignatures “Introducció a les habilitats lingüístiques” i “Els aspectes normatius de la 
llengua”; Eusebi Coromina (“L’alumne, el professor i l’aula”); Francesc Codina (“La comprensió 
lectora”, dins “El text escrit”); Mariona Casas (“Taller d’escriptura”, optativa); Maica Bernal 
(“Taller de llengua oral”, optativa). Teresa Puntí ha participat en les tasques de coordinació de 
les Pràctiques.

Curset anual d’actualització en didàctica de la llengua i de la literatura sobre  
“Nou alumnat, nou currículum i nova immersió lingüística”

Organitzat pel Departament de Filologia de la Facultat d’Educació i coordinat pels 
professors Francesc Codina i Lorenç Comajoan, ha estat seguit per una vintena d’inscrits, mes-
tres d’Infantil i de Primària i professors de Secundària. El curs s’ha realitzat els dies 6, 11, 13, 
18, 20 i 23 de febrer de 2008, amb un programa distribuït en les intervencions que es detallen a 
continuació: Joan Badia (director general d’Innovació Educativa del Departament d’Educació): 
Noves realitats, nous reptes, nous currìculums; Andreu Domingo (subdirector del Centre d’Estudis 
Demogràfics, UAB): Onades migratòries a Catalunya: una perspectiva sociodemogràfica; Pere Mayans 
(cap del Servei d’Immersió i ús de la llengua catalana del Departament d’Eduació: El Pla per a 
l’actualització de la metodologia d’immersió a les escoles catalanes; Francesc Xavier Lamuela (professor 
de la Universitat de Girona): La llengua amaziga: interferències en el català parlat per marroquins; 
Josep M. Serra: El tractament de les primeres llengües dels alumnes dins el programa d’immersió; Llorenç 
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Comajoan (UVic) i Eva Fomáriz (UB): Les actituds lingüístiques de l’alumnat al final de l’etapa de 
Primària. També hi ha hagut dues taules rodones, que han tingut lloc al CEIP La Sínia de Vic. 
La primera, amb el titol Experiències de centres amb un alt percentatge d’alumnes immigrants, va ser 
moderada pel professor Llorenç Comajoan i va comptar amb la participació de Carme Carbonell 
(directora del CEIP La Sínia de Vic), Carme Molist (directora de l’Escola Vedruna-Àngels, de 
Barcelona) i Núria Vilaró (coordinadora del projecte “Fem escola, fem comunitat” de l’AMPA 
del CEIP Guillem de Montrodon-Sant Miquel de Vic). La segona taula rodona, moderada per la 
professora Teresa Puntí, amb el títol Experiències escolars de persones d’origen immigrant, va comp-
tar amb els ponents següents: Ypucef Allaoui (eduador social), Najat El Hachmi (escriptora i 
tècnica d’acollida) i Imane El Idrissi (mestra).

V 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 20 i 
24 de novembre de 2007 les V Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a Infantil i Primària. Es van 
fer dues conferencies: una a càrrec de Tom Maguire, formador de mestres del Departament 
d’Educació, amb el títol Classroom Dynamics, i l’altra a càrrec de Pilar Olivares, coordinadora 
de llengües estrangeres dels serveis territorials de Barcelona II Comarques, sobre Thinking of 
Putting CLIL into Practice? An example with ART. A la segona part del programa es va portar a 
terme l’experiència de fer anglès a Infantil. Concretament, Vicky Gasch, mestra d’anglès del 
CEIP Guillem-Sant Miquel de Vic, va explicar Teaching English to Very Young Learners. Multiple 
Intelligences. Les organitzadores de les Jornades, les professores Núria Medina i Anna Vallbona, 
van portar a terme el taller	Learning to Read with Horrid Henry.

Estada a la Universitat de Bath Spa (Anglaterra)

La setmana de l’11 al 17 de maig onze alumnes de tercer curs de l’Especialitat de Llengua 
Estragera de Mestres van participar en el programa d’activitats, constituït per diverses conferèn-
cies i seminaris sobre el sistema educatiu britànic, impartits a la Universitat de Bath, i la visita 
a dues escoles d’educació primària de la zona. La coordinació de l’estada va anar a càrrec de les 
professores Núria Media i Marta Corominas de l’Especialitat de Llengua estrangera.

Sommerkolleg 2008

Durant el curs 2007-08 s’ha dut a terme la sisena edició de l’intercanvi catalanoaus-
tríac 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 austríacs 
i deu alumnes de diverses universitats del territori català han conviscut a Payerbach (Àustria) del 
29 de juny al 12 de juliol de 2008. Les activitats han consistit en classes de llengua alemanya i ca-
talana els matins i tallers culturals en ambdues llengües a les tardes. Enguany el tema dels tallers 
ha girat entorn de El cinema i la història. Les conferències han anat a càrrec de Joaquim Maria 
Borrell Roger (actor català), que ha presentat un taller sobre el cinema, i de Georg Kremnitz 
que ha parlat de L’any 1968: records i anàlisi. La professora del Departament de Filologia Marta 
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Corominas i Oriol Portell, responsable de l’Aula d’Auotoaprenentatge de la UVic, han intervin-
gut en les tasques de coordinació i de selecció dels estudiants catalans.

XXV Jornades i V Congrés d’Universitats i Educació Especial: “Educació Inclusiva, interroguem 
l’experiència”

Els dies 12 i 13 de març de 2008 van tenir lloc a la UVic les XXV Jornades d’Universi-
tats i Educació Especial. Uns 80 professors i professores de diferents universitats espanyoles 
esvan reunir per debatre a l’entorn de la ponència-marc: «Hacia un marco de referencia común 
para la educación del alumnado en desventaja. La educación especial a debate», elaborada per 
Gerardo Echeita, de la Universitat Autònoma de Madrid, Ángeles Parrilla, de la Universitat de 
Sevilla, i Francesc Carbonell, tècnic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
També s’hi van presentar 21 ponències sobre la recerca que alguns dels participants estan duent 
a terme.

Els dies 13 i 14 de març tingué lloc el 5è Congrés d’Universitats i Educació Especial, obert 
als estudiants i als professionals de l’educació. Hi van asistir unes 200 persones. Destaquem la 
conferència inaugural, sobre Construir la escuela inclusiva en una sociedad meritocrática, a càrrec del 
professor David Rodrigues, de la Universitat Tècnica de Lisboa, i la conferència de clausura, 
Claves para repensar las prácticas de integración y avanzar hacia la inclusión, a càrrec del profesor 
Miguel Ángel Verdugo, de la Universitat de Salamanca. També s’hi van presentar sis ponències 
sobre experiències educatives inclusives, agrupades en tres blocs. Educació Infantil i Primària: 
L’experiència del Solsonès: treballem “junts” cap a la inclusió. Montserrat Casas (EAP Solsonès), 
Carme Barcons (USEE- MEE), Montse Rocamora (Escola Arrels de Solsona). Gemma Riera 
i Jesús Soldevila (Universitat de Vic). Inclusión de un alumno con síndrome de down  en un aula 
cooperativa en Educación Infantil. Concha Breto i Pilar Gracia. (CEIP Parque Europa, Utebo, 
Saragossa). Educació Secundària Obligatòria: Inclusió de tots els discapacitats a la secundària ordi-
nària. Llums i ombres de 14 anys de treball. Pere Alzina (IES Alaior. Menorca). Inclusió entre línies: 
Una experiència inclusiva a l’optativa de premsa. Manolo Rodríguez, Fabián Aragón (IES Bavolar, 
Castellò). Educació Social: Aulas de Aprendizaje de Tareas en Hostelería para jóvenes con discapaci-
dad intelectual. Begoña Ruiz de Garibay i José Antonio González (I.E.S. Escuela de Hosteleria y 
Turismo de Gamarra. País Vasco). La integración laboral de personas con discapacidad: de la utopía 
a la realidad. La experiencia de la cooperativa CILS. Giuliano Galassi, president de la Cooperativa 
Social CILS. Cesena. Itàlia.

Conferències i altres activitats

 — Vanesa Amat ha dut a terme la Ruta Literària Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) en el 
marc de l’assignatura “Literatura Infantil” de 3r Mestre Ed. Infantil Grup C. 23 de novembre de 
2007.
 Ha realitzat una visita a la Biblioteca Joan Triadú de Vic (Exposició i Activitat “En Teo 
fa 30 anys!”) en el marc de l’assignatura “Literatura Infantil” de 3r Mestre Ed. Infantil Grup C. 19 
d’octubre de 2007.
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 Ha organitzat una xerrada amb l’escriptor Enric Larreula en el marc de l’assignatura “Li-
teratura Infantil ” de 3r Mestre Ed. Infantil Grup A. 15 de maig de 2008.
 — Gemma Boluda ha coordinat les V Jornades d’Activitat Física: L’avaluació Formativa 
en Educació Física: des de Primària fins als ensenyaments superiors. Vic, 4, 11 i 18 abril 2008.
 — Gemma Boluda, Eduard Comerma, Eduard Ramírez i Gemma Torras. Sortida Inter-
disciplinar a Folgueroles i Gurb en el marc de les assignatures d’Educació Física i la seva didàcti-
ca I i II de Mestre d’Educació Física.
 — Joan Callarisa i Cinto Torrents. Sortida al Camp d’Aprenentatge de la Noguera amb 
els alumnes de 3r de Primària. Sortida de 3 dies relacionada amb l’assignatura Ciències Socials i la 
seva Didàctica.
 — Isabel Carrillo. Ponència: “Aprenentatge-Servei.” V. Jornades d’educació en valors. 
Construint la ciutadania des de l’educació”. Novembre de 2007.

— Eduard Comerma: Sortida a la Via verda de Sant Feliu de Guíxols per conèixer dife-
rents 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.
 Sortida a la neu en el marc de l’assignatura d’Activitats en el Medi Natural de 3r de CA-
FE.
 — Marta Corominas ha participat en el projecte de pràctiques educatives portat a terme 
entre la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic i dues associacions del Marroc: Association 
AYOUMA pour l’Education et l’Animation d’Alhoceimas i Association Segangan pour la Cul-
ture et le Dévélopement de Segangan. Concretament, ha tutoritzat els alumnes de pràctiques de 
diversos centre d’Alhoceimas i Segangan del 6 al 20 de febrer 2008.
 — Anna Gómez. Membre de la Comissió organitzadora de les II Converses Pedagògi-
ques, Cultura i Educació. Universitat de Vic, 25 d’octubre de 2007.
 Conferència “Polítiques, ideologies i educació”. Estudis de Mestres de la UVic. Vic, 14 
de desembre de 2007.
  Seminari “El diari en les pràctiques II d’Educació social de la UVic”. amb el grup d’estu-
diants de 3r d’Educació Social. 14 de desembre de 2007.
  Conversa amb Anna Capell i Anna Vila (estudiants de 3r d’Educació social) sobre la se-
va experiència de Pràctiques II amb tallers d’ensenyament de la llengua catalana amb homes i 
dones immigrades. Assignatura de Programes d’Educació amb Persones Adultes. 22 d’abril de 
2008
  Conferència: de dues educadores de l’Escola Municipal de Persones Adultes de Sant Jo-
an de Vilatorrada. Assignatura de Programes d’Educació amb Persones Adultes. 9 de maig de 
2008:
 — Rosa Guitart. Realització del taller TIC-Power Point a l’alumnat de 1r de Mestre dins 
les activitats complementàries.
  Membre de l’organització de la Jornada d’experiències didàctiques adreçades a 1r de 
Mestre. Maig 2008
  Organització de la conferència sobre “Organització de centres” a l’alumnat de 2n de 
Mestre. Novembre 2007.
  Sessió “Gènere i educació” del Màster en Estudis de gènere: Dones, desenvolupament i 
cultures, de la Universitat de Vic. Maig 2008.
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 — Eva Marichalar: Impartició del taller “Teatre i Educació Social” en el marc dels Tallers 
d’Educació Social de la Facultat d’Educació de la UVic. 29 de febrer de 2008.
  Impartició del taller “L’expressió emocional no verbal” en el marc de l’assignatura Intel-
ligència emocional de la Facultat d’Educació de la UVic (Professor Àngel Serra). 28 de novembre 
de 2009.
 — Montse Martín. Coorganitzadora de les V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació 
formativa en EF: Des de primària fins el ensenyaments superiors. 4, 11 i 18 d’abril del 2008.
 — Núria Medina ha organitzat una explicació dels recursos de La Pissarra Digital i L’aula 
d’anglès, amb visita a l’escola CEIP La Monjoia de Sant Bartomeu del Grau.
 Ha organitzat l’assistència dels alumnes de l’assignatura de Morfosintaxi i Semàntica a 
l’obra de teatre Little Red, IPA Productions, 3 de març de 2008.
 — Olga Pedragosa. Membre del Comitè organitzador de la I Jornada d’accessibilitat. 
Universitat de Vic. 26 de juny de 2008.
  Membre del comitè organitzador de les XXV Jornades d’Universitats i Educació Espe-
cial i del V Congrés d’Universitats i Educació Especial: Educació Inclusiva, interroguem l’expe-
riència. Celebrats a la Universitat de Vic. Març 2008.
  Membre del Comitè científic i organitzador de la II Jornada Interuniversitàries d’estu-
diants d’educació especial: Realitats i creences de l’escola inclusiva. Celebrada el dia 20 d’abril de 
2007 a la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic.
  Comunicació: “El PEI d’aula com a estratègia per a la millora de l’accés, el progrés i la 
participació dels alumnes en relació al currículum general”. V Congrés d’Universitats i Educació 
Especial: Educació inclusiva, interroguem l’experiència”. Celebrats a la Universitat de Vic. Març 
2008.
  “Plans múltiples i personalitzats per a l’aula inclusiva”, ponència presentada a les XXV 
Jornades d’Universitats i Educació Especial celebrades a la Universitat de Vic. Març 2008.
 — Teresa Puntí. Organització de la xerrada amb Dolors Solà (directora del CNL d’Oso-
na) sobre l’acolliment lingüístic, en el marc de l’assignatura de 1r curs d’Educació Social “Llengua, 
societat i educació”. 9 de gener de 2008. 
 — Montsita Rierola. Dirigeix i coordina el taller: “Comunicar-se amb col·lectius” Pro-
jecte artístic conjunt amb alumnes de l’Escola Casa Masferrer, de l’Escola d’Art de Vic i de 2n 
Educació Infantil. En el marc de les “II Converses Pedagògiques” celebrades a la Universitat de 
Vic el dia 25 d’octubre del 2007.
 — Oriol Sallent: Visita a la fira FITUR a Barcelona. Activitat realitzada en el marc de 
l’assignatura “Activitats Turístiques i Activitats Físiques i Esportives”.
 — Isabel Sellas. Taller “L’entrellat dels problemes de matemàtiques” a les II Converses 
pedagògiques organitzades per la UVic. Octubre de 2007.
 — Llorenç Soldevila va organitzar una ruta literària del comte Arnau per la comarca del 
Ripollès en el marc de l’assignatura Didàctica de la Literatura (octubre).
 — Lluís Solé: Participació en les II Converses Pedagògiques, Cultura i Educació organit-
zades pel Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic. Presen-
tació i realització del taller: “Una experiència iniciàtica en la interpretació musical”. 25 d’octubre 
de 2007.
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 — Joan Soler. Ponència: “Educació i territori.” V Jornades d’educació en valors. Cons-
truint la ciutadania des de l’educació”. Novembre de 2007.
 — Antoni Tort. Membre de la Comissió Organitzadora de les V Jornades d’Educació en 
Valors. Construint la ciutadania des de l’educació. Novembre de 2007
 — M. Àngels Verdaguer, en el marc de l’assignatura optativa Tallers literaris, va fer una 
ruta literària de Laura a la ciutat dels Sants de Miquel Llor per Vic, el dia 29 de maig de 2008.
 — Berta Vila. Visita a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona. Activitat realitzada 
dins del Marc de l’assignatura de Psicopedagogia de la Primera infància de 3r d’Educació Infantil.
  Visita a l’Assessorato de Pistoia, i als seus centres Nido i Scuola de la Infanzia. En relació 
a les pràctiques de 3r d’Educació Infantil.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

 — Lourdes Albiac Suñer va ser corresponsal de l’EUCS a la revista Àgora d’Infermeria du-
rant el curs 2007-08.
 — Maria Carme Raurell Costa va supervisar el projecte “En Plenes Facultats”, al qual es 
va adherir la Universitat de Vic i que promouen la Fundació Salut i Comunitat i la Direcció Ge-
neral de Drogodependències i SIDA del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 
en el qual també participen altres universitats catalanes i de la resta de l’Estat espanyol.
 — Va ser responsable de la campanya de vacunació antihepatitis B i antitetànica, adreça-
da als estudiants de primer curs d’infermeria.
 — 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 de 2008.
 — Maria Carme Vilà Ormazabal va realitzar el curs “Capacitació docent a tutors de pràc-
tiques” com a contraprestació als centres acreditats. Impartit durant el mes de juny de 2008 a 
professionals d’Infermeria i amb una durada de 12 hores.
 — Mireia Datsira Gallifa va ser membre de la comissió de redacció del Pla d’inclusió de 
persones amb discapacitat de la UVic.
 — Va coordinar la jornada “Accessibilitat universal: disseny d’entorns, serveis i instituci-
ons per a tothom”, el dia 26 de juny de 2008.
 — Montserrat Faro Basco va ser membre del comitè organitzador de la “Jornada sobre 
el final de la vida”, celebrada el dia 12 de març de 2008, organitzada per l’Escola Universitària de 
Ciències de la Salut.
 — Va coordinar el curs “Biohabitabilitat: La salut a través de l’hàbitat”, de 20 hores de 
durada, organitzat en el marc de la Universitat d’Estiu de Vic, 2008.
 — Laura Mascarella Terradellas va participar com a docent en l’assignatura d’intercam-
pus Dones del segle XXI: una mirada interdisciplinar, amb el tema “Processos culturals i canvis 
en les dones amb MGF”, el setembre de 2007.
 — Va impartir la conferència “L’atenció primària: reptes i oportunitats de futur”, orga-
nitzada per l’EAP de Santa Eugènia de Berga i professionals de medicina, el dia 31 de maig a l’Au-
la Magna de la UVic.
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 — Pilar Turon Morera i Joan Carles Casas Baroy, de la UVic, i Emi Chirveches, del 
COIB a Osona, van organitzar la Diada Internacional d’Infermeria amb el títol: “La recerca com 
a eina de millora de la qualitat assistencial”, que va tenir lloc el dia 13 de maig. A la taula rodona 
es van debatre experiències en recerca i hi van participar Marta Raurell, infermera del Consorci 
Hospitalari de Vic, Marta Ferrer, infermera de l’Hospital Sta. Creu de Vic, Olga Isern, professo-
ra de la UVic, Àngels Anglada, infermera de l’Hospital St. Jaume de Manlleu i M. Jesús Choren, 
infermera de l’EAP Mollet del Vallès. La conferència “La utilització de la investigació i el seu im-
pacte en la millora de les cures” va ser impartida per Mayte Moreno, responsable de Coordinació 
i Desenvolupament de la Investigació en Infermeria. L’acte es va celebrar a l’Aula Magna de la 
Universitat de Vic.
 — Pilar Turón Morera, Ester Busquets Alibés, Montserrat Faro Basco, Núria Gorchs 
Font, Montserrat Lorenzo Ávila i Joan Mir Tubau van organitzar la Jornada sobre el Final de la 
Vida, que va tenir lloc el dia 12 de març, amb les conferències: “Mort i Cultura”, a càrrec del Dr. 
Francesc Torralba, doctor en Filosofia i Teologia i director de la Càtedra Ethos Ramon Llull; 
“La mort: aspectes mèdics i ètics”, a càrrec del Dr. Pablo Simón, doctor en Medicina, màster en 
Bioètica per la UCM i professor de la Escuela Andaluza del Servicio Andaluz de Salud Pública; i 
la conferència “Regulació jurídica de l’eutanàsia arreu del món” a càrrec del Dr. Víctor Méndez, 
doctor en Filosofia i llicenciat de Dret, professor de la Universitat de Barcelona. A la taula rodo-
na “El tractament de la mort en els mitjans de comunicació. Tres casos mediàtics”, moderada pel 
professor Joan Mir, hi van participar el Dr. Javier Garcia, director mèdic de l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Granada; la Dra. Pilar Loncan, directora assistencial de la Fundació Santa Susanna de 
Caldes de Montbui; i el Dr. Josep Porta, coordinador del servei de Cures Pal·liatives de l’Institut 
Català d’Oncologia. La Jornada es va celebrar a l’Aula Magna de la Universitat de Vic.
 — Montserrat Vall Mayans va organitzar tres sessions sobre experiències d’Educació per 
a la Salut a la Comunitat: 1) L’experiència del Programa Salut i Escola (PSiE) des  d’una perspectiva 
infermera, a càrrec d’Ester Coromina Pou (4/4/08 Grup B i 2/4/08 Grup A); 2) l’experiència d’EpS 
“Atelier d’Expressividade”, a càrrec de les estudiants portugueses d’Erasmus Liliana Almeida i 
Anabela Costa (1/2/08); 3) l’experiència de la funció docent a les pràctiques de Nicaragua, a càrrec de les 
estudiants de 3r (18/4/08 Grup B i 14/5/08 Grup A); adreçades als/les estudiants de l’assignatura 
Infermeria Comunitària II-EpS.
 — Va oferir assessorament professional a la infermera Assumpta Llagostera, de l’ABS de 
Manlleu, sobre com portar una taula rodona (28/9/07). 
 — Va col·laborar a l’assignatura de Campus  “Dones en el s. XXI: una visió interdiscipli-
nària”, amb el tema Dona, salut i desenvolupament a partir d’experiències de cooperació (8 i 15/4/08).
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Conferències organitzades per la FEC

 — El 26 de setembre de 2007, a l’Aula Magna de la Torre dels Frares va tenir lloc la ben-
vinguda dels estudiants del primer curs de la FEC.
 — El 24 d’octubre de 2007, a l’Aula Magna de la Torre dels Frares va tenir lloc la confe-
rència “Valors i aptituds sobre la globalització”, a càrrec d’Adolf Todó, director general de Cai-
xa Manresa, dins del marc dels actes d’inauguració del curs acadèmic organitzat per la Facultat 
d’Empresa i Comunicació.
 — El 24 d’octubre va tenir lloc la taula rodona: “El secret professional. A propòsit del cas 
Ribot”, per Jordi Molet (director d’El 9 Nou), Joan Albert Argerich (periodista), Xavier Campà 
(advocat) i Jordi Ribot (professor UVic i fotògraf).
 — El 7 de novembre de 2007 va tenir lloc la conferència: “Mitjans participatius” per Liz-
zie Jackson (professora de la University of Westminster).
 — El 28 de novembre va tenir lloc la conferència sobre el llibre: “Tor, Tretze cases i tres 
morts”, de Carles Porta Gaset.
 — El 29 de novembre va tenir lloc la Masterclass: “Kung Fu Grupo”, organitzada pel Cine-
club de Vic (Festival Julius 2007).
 — El 28 de març de 2008 va tenir lloc la taula rodona: “D-Premsa. Al voltant del redisseny 
de diaris”, per Jordi Molet (director d’El 9 Nou), Ricardo Rousselot (dissenyador), Jordi Català 
(director d’infografia El Periódico de Catalunya), Carlos Pérez de Rozas (Cases i Associats), Henry 
Naranjo (director de Diseño Iberoamericano.com)

Fòrums, jornades, trobades, exposicions

— Activitats dutes a terme en els actes de commemoració dels 20 anys de la FEC
. Segon concurs de fotografia (guanyadors: Christian  Portela, Marta López i Carlos 

Gaspar Sánchez). 
. Concurs de ràdio (desert). 
. Concurs de curtmetratge (guanyador: Daniel Feixes). 
. Concurs de borsa (guanyadors: Gil Prims Vila i Ferran Pastor Delgado). 
. Concurs Idea-Crea: de la idea a la creació (guanyadors: D.A. Sánchez, S. Pérez, M. Ser-

ra i M. Romero).
. El 24 d’octubre de 2007. Inauguració de l’Espai FEC. Mural amb fotografies dels exde-

gans de la FEC.
. El 15 d’abril de 2008. Gimcana mòbil “Llegendes Urbanes”.
. Del 16 al 30 d’abril de 2008: Exposició de fotografia: “La FEC d’Ahir i d’Avui”. Vestí-

bul de l’edifici F.
. El 22 de maig de 2008: Cloenda-Sopar 20 anys FEC al Sucre.
. El maig de 2008. Edició del monogràfic “20 anys de la FEC” de la revista Miramarges, 31.
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— El 22 de maig: Entrega de Diplomes als estudiants d’últim curs de la FEC al Sucre.
— El professor Jesús Vinyes del Departament d’Empresa, juntament amb Caixa Man-

lleu, han organitzat el 19è Concurs de Borsa.
La principal característica d’aquest concurs és que es realitza a temps real gràcies al su-

port tècnic de Caixa Manlleu, entitat a través de la qual es canalitzen totes les operacions de 
compra i venda d’accions. 

En la primera fase hi van participar 18 equips i els tres millors van accedir a la segona 
fase, on van gestionar una cartera real de 24.000 euros cedits per Caixa de Manlleu. L’equip gua-
nyador del concurs ha estat Marbella Inversions, format per estudiants d’Administració i Di-
recció d’Empreses. El 2n classificat ha estat l’equip EIJ, també format per estudiants d’ADE. 
En tercer lloc s’ha classificat l’equip Els Especuladors, format per estudiants de Periodisme. 
L’import global dels guanys obtinguts per aquests 3 equips, ha estat de 2.017,04 euros, a repartir 
d’acord amb les bases del concurs.

— e-week. Setmana  digital a Vic, del 5 a l’11 de novembre de 2007
La e-week arriba a la quarta edició i es consolida com un espai de trobada de la societat 

civil, les empreses i l’administració pública, en què la Universitat acompleixi el seu paper de cata-
litzador del coneixement.

Entre els convidats hi van assistir els següents ponents: Kevin Kelly (director de la 
revista Wired), Sara Monaci (Universitat de Torí), Roger Cassany (Vilaweb Televisió), Xavier 
Kirchner (Centre de  Telefónica I+D a Barcelona) i Santiago Miralles (CCRTV Interactiva), Ja-
vier Díaz-Noci (Universitat del País Basc), Ramón Salaverría (Universitat de Navarra), Lizzie 
Jackson (BBC — Regne Unit) i Kevin Kelly (revista Wired), Georgina Ramirez (Yahoo!), Yusef 
Hassan (Universidad de Granada)

— L’11 de març de 2008. 4a Fira Universitat-Empresa.
El dia 3 d’abril van tenir lloc les Proves Cangur de Matemàtiques a la UVic.
Del 2 al 6 d’abril es va celebrar el Saló de l’Ensenyament “Fira Estudia” a Barcelona. 

Professors en representació de la FEC: Santi Ponce, Alejandra Aramayo, Gonçal Calle, Àngel 
Martínez, Raúl Martínez, Ruth Contreras, Anna Pérez, Ignasi Coll, Jordina Coromina, Montse 
Corrius, Eva Caro, Gabril Díaz, Jesús Vinyes, Irene Garcia, Zahaira González, Robert Vendrell, 
Carlos Scolari i Efran Foglia.

— Del 4 al 5 d’abril es va celebrar el “Saló Futura” a Barcelona.
— El dia 12 d’abril de 2008 va tenir lloc la Jornada de Portes Obertes a la UVic.

Coordinació i cursos impartits des de la FEC

 — Arimany, Núria; Portet, Carme; Viladecans, Carme; coordinen la conferència “El 
nou pla general de comptabilitat: una anàlisi pràctica i a fons”, a càrrec del Sr. Francesc Gómez 
professor de l’EUEE de la UAB, el 18 d’abril.
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 — Casas, Montserrat. De l’1 al 4 de juliol organitza el curs “El llenguatge audiovisual en 
el currículum obligatori” a la Universitat de Vic. Ponents: Vicenç Gil (Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya), Aurora Maquinay (Departament d’Educació de la la Gene-
ralitat de Catalunya), Joan Ferrés (Universitat Pompeu Fabra) i Montserrat Casas (Universitat 
de Vic). Assistents: 20 i Montserrat Moix de la Universitat de Vic.
 — Organitza el seminari Educlip (conferències, tallers i concursos de clips audiovisu-
als amb contingut educatiu. La tercera edició de la Jornada Educlip, coorganitzada per 9 uni-
versitats: UVic, UL, URV, UG, OUC, UPF, UB, UAB, URLL, el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Observatori de Televisió Infantil), prevista pel 14 de juny de 
2008 a la Torre Agbar de Barcelona, es va ajornar a març de 2009.
 — Coordina la Comissió del Grup de Treball del Fòrum del Consell de l’Audiovisual 
a Osona (Càtedra UNESCO compartida UVic-UB, CEID, ADFO, Associació Sant Tomàs-
PARMO, Veus Diverses, Associació Esplai Claret, la Facultat d’Educació de la UVic, l’Escola 
de Ciències de la Salut de la UVic, els Estudis d’Educació Social de la UVic i la Facultat d’Em-
presa i Comunicació de la UVic). Sessió de treball mensual des d’octubre de 2007.
 — Organitza la conferència Converses amb catalanes rellevants. Rosa Maria Calaf. Perio-
dista. El 21 de maig de 2008 al plató n. 2 de la UVic. (La conversa amb Rosa Maria Calaf, és la 
primera de 14 que hi ha programades al llarg de quatre anys. Forma part del Projecte “Conver-
ses amb catalanes d’avui”, nascudes abans de 1950, que dirigeix la Dra. Pilar Godayol del grup 
de recerca Estudis de gènere, dona i societat de la UVic).
 — Comas, Carme. Organitza la xerrada de la Sra. Eli Collelldemont, de l’Oficina de 
Turisme de Vic, sobre la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en 
Destinació (SICTED) a Vic com a destinació turística de qualitat. Hi assisteixen els alumnes 
de Gestió Hotelera de Turisme, el professor Josep A. Corral, la professora M. Carme Comas i 
Roser Ruaix de l’Oficina de Relacions Internacionals.
 — Corral, J.A. Coordina la renovació del distintiu SICTED (Sistema Integral de Qua-
litat Turística en Destinació) de la ciutat de Vic, per a l’Oficina de Mobilitat de la UVic i l’Àrea 
de Relacions Internacionals de la FEC.
 — Coordina la 5a edició del Taller de Negociació de la Universitat d’Estiu de Vic de 2008.
 — Edwards, Gry. Imparteix un curs FORCEM d’anglès instrumental. Examinadora oral 
del Cambridge Preliminary English Test. Tradueix i corregeix textos per als Serveis Linguïstics 
de la UVic.
 — Font, Cristina. Visita l’hotel Mas Albareda de Sant Julià de Vilatorta amb els alumnes 
de l’assignatura de Gestió Hotelera. El professor Josep Antoni Corral va acompanyar-los en la 
visita.
 — Visita, amb els alumnes de l’assignatura “Evolució Històrica del Turisme” i els de 
“Màrqueting Turístic”, a l’exposició Passat i present. 75è aniversari de l’Oficina de Turisme de Catalu-
nya al Palau Robert de Barcelona. 3 d’octubre de 2007.
 — Organitza la conferència: “Màrqueting i distribució on line: el cas d’Atrapalo.com”, a 
càrrec de Albert Gimeno, Product Manager d’Hotels de Contratació Directa d’Atrapalo.com, i 
Pablo Ciudad, Product Manager d’Hotels Central de Reserva d’Atrapalo.com. 28 de novembre 
de 2007.
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 — Gallart, Josep. Organitza el Seminari/ Workshop/ Jornada d’Il·luminació cinema-
togràfica, 25 de febrer de 2008 al Plató central de la FEC.
 — Garcia, Irene. Organitza la conferència “Campanya Nadal Freixenet: Scorsese”, 15 
de gener de 2008. Ponent: José Luis Cuevas.
 — Presenta la conferència “M-Marketing” al Fórum Gastronómico Santiago, el 18 de 
febrer de 2008 a Sanitago de Compostela.
 — Genís i Serra, Miquel dels Sants. Coordina l’equip de la Universitat de Vic que va 
participar a la IV Lliga de Debat Universitari organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats i la 
Universitat de les Illes Balears que es va celebrar a Calvià els dies 23 al 26 d’abril de 2008.
 — Organitza el seminari sobre cooperativisme als estudiants d’Administració i Di-
recció d’Empreses i de Ciències Empresarials amb el títol “La cooperativa una empresa 
democràtica per a tothom” el 17 de desembre de 2007 a càrrec d’Aposta SCCL Centre de Coo-
perativisme.
 — Realitza 14 visites a instituts i centres de secundària de Catalunya per impartir sessions 
d’orientació universitària en general i de presentació de la oferta de la Universitat de Vic.
 — Gil, Ignasi. Organitza, per als estudiants de Publicitat i Relacions Públiques, la sor-
tida a la 23a edició del Festival Iberoamericano El Sol a San Sebastián els dies 29, 30 i 31 de maig 
de 2008.
 — Giramé, Ricard. Organitza la conferència “El seguiment de premsa on line: I-Mente”. 
10 d’abril de 2008.
 — Khan, Sarah. Organitza la xerrada ‘Comerç Just’ de Maïna Gautier (6 de març, 2008) 
per a estudiants de PIRP-1.
 — Massana, Sergi. Des de febrer de 2008, càrrec de coordinador per a la Implantació del 
Crèdit Europeu a la FEC.
 — Nicholls, Daniel. Coordinació del Curs d’Erasmus intensiu: Lobbying in the European 
Union. 
 — Xerrada “Lobbying in Brussels” juntament amb Impevic. El 13 de març.
 — Palomo, Anna. Curs d’informadors turístics de la ciutat de Vic, Mòdul patrimoni his-
tòric, artístic i arquitectònic, UVic, 2007.
 — Paxau, Elisabet. Coordinació els següents cursos de formació continuada: “Les noves 
estratègies competitives de màrqueting”; “La gestió de l´empresa industrial en temps de crisi. 
Turnaround”; “Màrqueting competitiu”; “El nou pla general de comptabilitat: Principals nove-
tats”.
 — Paxau, Elisabet. Coordina de les xerrades que les empreses han fet als estudiants, en el 
marc de la Fira Universitat-Empresa.
 — Disset hores de classes per al curs de formació a mida per a l’empresa Bon Preu.
 — Pérez, Anna. Organitza la conferència: “El transporte en el aprovisionamiento y 
la distribución: pieza clave en la gestión de la cadena de suministro”, a càrrec de Xavier Moser 
Whurt, responsable de nous projectes i desenvolupament de negoci a Schnellecke España. 
Adreçada als estudiants Erasmus. 8 de gener de 2008.
 — Pinyana, Àngels. Coordina el Grup de Recerca en Autonomia en l’Aprenentatge de 
Llengües.
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 — Rodríguez, Joan Ramon. Organitza una conferència d’Ignasi Julià, director de la revis-
ta Ruta 66, per als alumnes de l’assignatura Periodisme Musical. 18 de desembre de 2007.
 — Tyler, Suzanne. Imparteix els cursos Forcem “Anglès de gestió commercial” i “Com-
munication in an academic setting”.
 —  Cristina Perales organitza, amb Iker Merodio de la Universidad del País Vasco, el se-
minari: “Media and Nationalism”. 7 de novembre de 2007.

Representació i participació

 — Coromina, Jordina. Correcció lingüística del Museu del Coure, de la Farga Lacambra. 
Celebració del 200 aniversari de la Farga Lacambra (1808-2008). La Universitat de Vic ha fet els 
projectes museològic i museogràfic, sota la direcció del doctor Joaquim Pla.
 — Corrius, Montse. Membre del comitè organitzador de la “Jornada Accessibilitat Uni-
versal: disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom”, celebrada en el marc de la Univer-
sitat d’Estiu de la Universitat de Vic el dia 26 de juny de 2008.
 — Crivillés, M. Carme. Representant de la FEC a la Comissió per l’Any Internacional de 
les Llengües 2008.
 — Edwards, Gry. Assessora de l’Aula d’Autoaprenentatge
 — Gallart i Bau, Josep. Coordina la participació d’estudiants Erasmus a les classes de 
francès com a col·laboradors lingüístics: Sophie Duchanoy i Justine Rathier el 29 d’octubre 2007, 
Elsa Bresson el 21 de novembre i el 13 de desembre de 2007.
 — Garcia, Irene. Coorganitzadora i ponent a la taula rodona M-Marketing, a la e-week 
el novembre de 2008. Coorganitzadora de la gimcana digital Urban Legends (FEC 20 anys), 15 
d’abril de 2008.
 — Guix, Fina. Responsable de la Universitat d’Estiu de la FEC. Participa en el “Seminar 
in Media and Nationalism” organitzat per la Universitat d’Estiu.
 — Jaén, Ferran G. Membre de la Comissió Assessora del III Congreso nacional para ra-
cionalizar los horarios españoles.
 — Khan, Sarah. Correcció de treballs de recerca de batxillerat (premi Abraham Cres-
ques).
 — Massana, Sergi. Membre de les Juntes d’Avaluació de Pràctiques de la FEC (setembre, 
febrer i juny).
 — Massana, Sergi. Des de febrer és membre de la Comissió d’Innovació Docent de la 
UVic. Assessor de la Jornada d’Innovació Docent (25 juny 2008).
 — Paxau, Elisabet. El 13 de maig assisteix a la reunió del Consell Assessor de l’ACCID a 
Barcelona. Ha representat la UVic en les reunions tècniques per a l’organització de les Trobades 
Empresarials.
 — Pinyana, Àngels. Estada de docència Erasmus a la Tampere University of Applied Sci-
ences de l’1 al 8 de març de 2008.
 — Tyler, Suzanne. Assessora de l’Aula d’Autoaprenentatge. Examinadora oral del Cam-
bridge First Certificate.
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 — Viladecans, Carme i Arimany, Núria. Assisteixen al curs “El tancament comptable i 
fiscal de l’exercici 2007” al Col·legi d’Empresistes de Barcelona. 5 de desembre de 2007.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Congressos:

 — Dra. Consol Blanch, Dra. Mireia Olivella i Dra. Marta Otero. Membres de la Comis-
sió local d’organització de la V Trobada de Joves Investigadors dels  Països Catalans.	Organitzada per 
la Societat Catalana de Química, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, en col·laboració amb la 
Universitat de Vic. Es realitzà els dies 28 i 29 de gener del 2008 a la seu de la Universitat de Vic. 
Responsable: Dr. Àngel Messeguer, president de la Societat Catalana de Química. 
 — Dra. Judit Molera. Presentació de la comunicació oral Los colores del reflejo metálico: 
nanoestructura, composición y condiciones de cocción en el VII Congreso Ibérico de Arqueometría. 
Madrid, 8-10 octubre 2007. 
 Presentació de la comunicació oral Technology of Islamic Luster al II International Con-
gress on Glass Science in Art and Conservation. València, 5-7 març 2008.

Conferències: 

 — L’enginyer químic global en el context de l’EEES. Disseny d’un pla d’estudis basat en competèn-
cies i projectes integrats. Ponent: Ricard Garcia i Valls, director de l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Química de la URV. Conferència realitzada el 13 de febrer de 2008, destinada a docents 
de la UVic i organitzada per l’EPS (Innovació Docent) i Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica.
 — Fundamentos darwinianos de la nutrición humana. Las enfermedades de la opulencia. Ponent: 
Dr. José Enrique Campillo Àlvarez de la Universidad de Extremadura (UNEX). Conferència re-
alitzada el 26 de març de 2008 per a docents de la UVic i organitzada per l’EPS (departaments 
de Biologia de Sistemes i d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals). Durant el curs 
2007-08, en el marc de l’assignatura de Biologia, de 1r curs de la Llicenciatura en Biotecnologia, 
Enginyeria Tècnica Agrícola i la Llicenciatura en Ciències Ambientals de l’Escola Politècnica, 
s’ha encetat un espai de diàleg i participació que, amb el nom de “Tertúlies de literatura cientí-
fica”, pretén despertar l’interès científic dels joves a través de la lectura. Aquesta iniciativa de la 
professora Julita Oliveras s’ha concretat en la lectura de l’obra El mono obeso i una xerrada amb 
l’autor, José Enrique Campillo, doctor en Medicina i Catedràtic de Fisiologia a la UNEX, prece-
dida de la conferència mencionada. 
 — L’aigua és l’aliment / nutrient més analitzat i més controlat de tots els que consumim, en canvi 
és el que més dubtes genera. Per què? Ponent: Sr. Fortià Prat i Bofill. Durant el curs 2007-08 i en el 
marc de l’assignatura de “Tractament i Gestió de l’Aigua”, de 3r curs dels estudis d’Enginyeria 
Tècnica Agrícola, Llicenciatura en Ciències Ambientals, L. Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
per tal de comprendre diferents aspectes de la qualitat de l’aigua de beguda, des de la captació, el 
tractament potabilitzador, la capacitat analítica, el coneixement toxicològic i epidemiològic, i 
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altres, el Sr Fortià Prat (llicenciat en Farmàcia i expert en el control de la qualitat de l’aigua per al 
consum humà), va impartir aquesta conferència el 27 de maig de 2008.

— Influencia del cobre en el desarrollo de la humanidad (18 d’abril de 2008). Ponent: Sr. 
Alexander Leibbrandt, directiu i gestor museístic de Codelco (Xile). Organitza l’Escola 
Politècnica Superior i la Facultat d’Educació.
 — Segon cicle de conferències de Biologia de Sistemes: “Estructura, funció, evolució”  (maig de 
2008). Organitzat pel Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica i el Departament 
de Biologia de Sistemes amb la col·laboració de la Societat Catalana de Biologia.

Jornades, taules rodones i seminaris:

 — Seminari: “Càncer i biologia de sistemes” (12 de desembre de 2007). Ponent: Sr. Miquel 
Àngel Pujana de l’Institut Català d’Oncologia. Organitzat pel Departament de Biologia de Siste-
mes.
 — Xerrada sobre models cinètics per a l’estudi del metabolisme (21 de novembre de 2007). Po-
nent: Dr. Pedro de Atauri. Organitzada pel Departament de Biologia de Sistemes.
 — Seminari del grup BEM “Estudi de la regió promotora del gen FGFR3” (31 d’octubre de 
2007). Organitzat pel Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM) i el De-
partament de Biologia de Sistemes.
 — Curs sobre prevenció de riscos laborals: Seguretat i condicions de treball al laboratori (8-11 d’oc-
tubre de 2007). Organitzat pel Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambien-
tals i el Departament de Biologia de Sistemes. Ponents: Enrique Gadea, Xavier Guardino i M. 
Gràcia Rosell del Centre Nacional de Condicions del Treball (Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene en el treball).
 — Seminari de recerca del Grup CoHW-SW: “Evolució dels estàndards en televisió digital” (31 de 
gener de 2008). Ponent: Dra. María Angeles Vázquez Castro, professora associada de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de la UAB. Organitzat pel Grup de Recerca Codisseny Hardwa-
re-Software i el Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació.
 — Seminari acadèmic Sòcrates-Erasmus: “Location based mobile services” (28 de febrer de 
2008). Ponent: Mr. Timo Karppinen, professor lector de la HAMK University of Applied Sci-
ences (Finlàndia).
 — Sessió científica “Química i Medi Ambient. Estratègies per a minimitzar l’impacte de l’activitat 
antropogènica sobre el medi” (14 de novembre de 2007). Ponents: Dr. Josep Lluís Torres, investi-
gador de l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals del CSIC de Barcelona, Dr. Josep 
Puig, professor de la UAB i Dr. Víctor López, professor de la UVic. Organitzada per la Societat 
Catalana de Química i el Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.
 — 2a Jornada tècnica del Grup de Recerca en Medi Ambient: “Noves tendències en la preparació 
i purificació de la mostra” (28 i 29 de maig de 2008). Organitzada pel Grup de Recerca en Medi 
Ambient i el Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.
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FACULTAT DE CIÈNCIES hUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Conferències

 — 20 de novembre 2007. El professor Luis Alberto Iglesias, Universitat de Salamanca. 
“De Los tres cerditos a Los Increíbles. 75 años de doblajes Disney en español”.
 — 28 de febrer, l’intèrpret Sergio Viaggio imparteix la conferència plenària Lo que impor-
ta no es lo que dice(s), sino lo que entiendo.	
	 —	Seminari sobre Gènere i traducció, a càrrec d’Olga Castro, professora de la Universi-
tat de Vigo. (Aquesta professora fa una estada de recerca a la Universitat de Vic del 12 de febrer 
al 9 de març). Activitat organitzada pel CEID i Càtedra UNESCO.
	 —	4 de març conferència a càrrec d’Antoni Mir, director de la Casa de les Llengües. L’ac-
te és el punt de partida de la celebració de l’Any Internacional de les Llengües a la UVic.
 — 5 de març, conferència de la professora María Camí Vela, de la Universitat de Wil-
mington, EUA, Entre la esperanza y el desencanto. El cine militante de Helena Lumbreras. Precedida de 
la projecció dels documentals España 68 (El hoy es malo pero el mañana es mío) i O todos o ninguno.
 — 14 de març, conferència del Dr. Javier Montiel (Universitat de Jena).  Interculturalidad, 
plurilingüismo, multilingüismo en el contexto empresarial . En el marc dels actes de l’Any Internacio-
nal de les Llengües.
 — 31 de març. Eulàlia Tomàs i Laura Vila, exalumnes de Traducció i Interpretació. Taller 
sobre “Experiència laboral: traducció jurídica i econòmica, i món de l’exportació”. 
 — 3 d’abril. Conferència de la Dra. Cristina Valdés, de la Universitat d’Oviedo, La aldea 
global: traducir lenguas y culturas.
 — 16 d’abril. Isidor Marí, professor de la Universitat de Barcelona, amb motiu de l’Any 
Internacional de les Llengües:  “El nostre lloc entre les llengües del món”.
 — Entrevista pública a la periodista Rosa M. Calaf, a càrrec de la professora Montserrat 
Casas. L’entrevista forma part del projecte “Converses amb catalanes d’avui” del grup de recerca: 
Dona i societat. Activitat organitzada pel CEID i Càtedra UNESCO.

Jornades i seminaris

 — 30 de novembre 2007. Seminari a càrrec del Dr. Lawrence Venuti, de la Temple Uni-
versity de Filadèlfia (Pennsilvània). Translation Theory and Practice: Communicative vs. Hermeneu-
tic Models.

 — XII Jornades de Traducció a Vic: la traducció audiovisual. Universitat de Vic. 17 
d’abril i 13 de maig de 2008
Coordinació: Francesca Bartrina, Marcos Cánovas, Eva Espasa, Ronald Puppo.
 17 d’abril: Conferència plenària: Peter Bush (traductor literari freelance) Critical Issues in 
Translating Screenplays. Comunicacions: Investigacions a l’entorn de la pel·lícula Les Hores (Grup 
de Recerca Audiovisual i Textual, UVic).
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 Francesca Bartrina: “De Mrs. Dalloway a Les Hores: les reescriptures de Cunningham, Ha-
re i Daldry”.
 Gonçal Calle: “L’element imperceptible”.
 Marcos Cánovas: “Les Hores: estructura de la narració cinematogràfica”.
 Anna Espachs: “El negativisme a Les Hores”.
 Eva Espasa: “L’audiodescripció a Les Hores”.
 Miquel Pérez: “Muntatge i recursos narratius a Les Hores”
 Rosanna Rion: “La buidor existencial a Les Hores: traducció a tres vides”
 Jordi Serrat: “La banda sonora de Les Hores. L’accessibilitat dels sords al cinema i la tele-
visió”
 13 de maig. Taula rodona: The Future of Audiovisual Translation. Hi participen: Frederic 
Chaume (Universitat Jaume I). Jorge Díaz Cintas (Imperial College, Londres). Aline Remael 
(University College, Amberes).
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PARTICIPACIÓ DE LA UVIC EN CURSOS I ACTIVITATS  CONGRESSUALS 

FACULTAT D’EDUCACIÓ

 — Joan Arumí i Eduard Comerma. Coordinadors del projecte de diagnosi de l’oferta 
esportiva de Vic. Encàrrec de l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Vic i vinculat 
com a projecte de transferència de coneixement.
 — Carme Aymerich. Formació en Pràctica Reflexiva, curs “La resolució de problemes 
a l’àrea de matemàtiques” Cabrils. 50 hores. Curs 2007-08.
 Formació en Pràctica Reflexiva, curs “La resolució de problemes a l’àrea de matemàti-
ques” Santa Coloma de Gramanet. 50 hores. Curs 2007-08.
  Assessorament Centre d’Educació Especial Llevant de Badalona: Matemàtiques amb 
alumnes amb necessitats educatives especials. 20h. Curs 2007-08.
  Assessorament al CEIP Gitanjali, Aprofundiment en resolució de problemes, 10h. 
Curs 2007-08.
  Assessorament al CEIP Rocafonda de Mataró. L’àrea de matemàtiques des d’una òpti-
ca de resolució de problemes. 20h. Curs 2007-08.
 Curs CRP del Vallès Oriental: Matemàtiques a Educació Infantil i primària. 30h. Curs 
2007-08.
 Organitzadora i assistent de la IV Jornada d’Educació Matemàtica. Organitzada per la 
SCM-FEEMCAT.
 — Ernest Baiget: Impartició del taller “Esports d’implement: tennis” a l’Escola profes-
sional de medicina de l’educació física i l’esport, Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina. 
Barcelona, 29 de novembre de 2008.
 — M. Carme Bernal, Francesc Codina, Llorenç Soldevila i M. Àngels Verdaguer, acom-
panyats de membres del Departament de Filologia de la FCHTD i de membres de la Societat 
Verdaguer, provinents d’altres universitats catalanes, i de socis de la Societat Catalana de Llen-
gua i Literatura, van assistir a les III Jornades d’Intercanvi Cultural (València, Gandia, Simat 
de la Valldigna i Sueca, 19-21 d’octubre de 2007), coorganitzades per la Societat Verdaguer, la 
Societat Catalana de Llengua i Literatura i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Uni-
versitat de Vic, i amb la col·laboració de moltes altres entitats: Institució de les Lletres Catala-
nes, Universitat Internacional de Gandia, Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València, 
CEIC Alfons el Vell de Gandia, Ajuntament de Gandia, Ajuntament de Simat de la Valldigna, 
Mancomunitat de la Valldigna, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament 
de Filologia Catalana de la UV, Càtedra Joan Fuster de la UV, Ajuntament de Sueca i Casa Fus-
ter de Sueca.
 — M. Carme Bernal ha iniciat la coordinació entre la Universitat de Vic i la Universitat 
Pompeu Fabra, representada per Enric Gallén, dels quaderns pedagògics del Teatre Romea. 
Durant el curs 2007-2008, la coordinació dels dossiers ha anat a càrrec d’Enric Gallén, i se n’han 
publicat els següents: El senyor Perramon,  de Josep Maria de Sagarra;  Tirant lo Blanc, de Joanot 
Martorell i Els perses; d’Èsquil,  a cura de Miquel M. Gibert  (UPF) i Enric Martín (professor de 
l’IES Jaume Callís de Vic i col·laborador del Grup de Recerca GRELL de la Facultat d’Educació 
de la UVic).  
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 — Bernal, M. Carme i Carme Rubio han impartit el curs-seminari de 20 hores “Pla de 
Lectura i Biblioteca Escolar” al CEIP Les Pinediques de Taradell, dins el Pla de Formació del 
Centre de Recursos Pedagògics de la comarca d’Osona. Octubre de 2007-setembre de 2008.
 — Rosa Boixaderas ha realitzat un assessorament de 10 hores sobre “Aprenenatge de la 
lectoescriptura” al CEIP Mossèn Cinto de Folgueroles, dins el Pla de Formació de Zona d’Oso-
na (octubre-maig de 2008).
 Ha pronunciat la conferència “L’ensenyament de la lectoescriptura avui”, adreçada als 
directors de les escoles de Primària i als coordinadors de parvulari i de CI de Primària de les 
Terres de l’Ebre (Tortosa, abril de 2008).
 — Gemma Boluda Viñuales. Ponència: Niños, !al agua! Actividades para la etapa infantil 
(3-6 a.). 3r Congrès nacional New Wellness Era. Barcelona, 5 i 6 abril 2008.
 — Mercè Carrera: Assessorament musical en l’espectacle Kanimuka que produeix “Xar-
xa” de Torelló durant el juliol de 2008.
 — Mariona Casas i Deseures ha assistit al curs Análisis de datos cualitativos apoyado por 
atlas.ti, impartit per Antoni Casasempere (Cualsoft Consultores), realitzat a Madrid el 22 de fe-
brer de 2008.
 Ha impartit un curs Coneixements Superiors de la Llengua Catalana (nivell D) al Con-
sorci per a la Normalització Lingüística d’Osona, del gener al juny de 2008.
 Ha assistit a la sessió pràctica sobre la tercera edició del Manual d’Estil. La redacció i l’edi-
ció de textos, a càrrec de Josep Maria Mestres i Joan Costa (23 de maig de 2008), organitzada pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística.
 — Francesc Codina i M. Àngels Verdaguer van assistir a la Jornada de Primavera (Fol-
gueroles, 17 de maig de 2008) que consistí en la reunió plenària de la Societat Verdaguer, coinci-
dent amb la Festa Verdaguer de maig a Folgueroles, en una ruta literària pels llocs verdaguerians 
guiada per la poeta i rapsoda Anna Maluquer (Sant Jordi de Puigseslloses, Font del Desmai, La 
Damunt) i en la conferència de Joan Roca, nou director del Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona “Vil·la Joana, literatura, ciutat i natura”. 
 Van assistir a “Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Es-
tudis Catalans” (CSIC, Barcelona, divendres, 26 d’octubre de 2007), organitzada per la Societat 
Verdaguer i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, amb la col·laboració de la Càtedra Ver-
daguer d’Estudis Literaris (UVic) i del Projecte d’Investigació HUM 2004-01392/FILO finançat 
pel Ministerio de Educación y Ciencia.
 — Francesc Codina ha impartit el curs de 20 hores “La comprensió lectora a l’ensenya-
ment obligatori”, adreçat als mestres d’Eduació Infantil, Primària i Secundària de l’Escola Ro-
caprevera de Torelló, dins el Pla de Formació del Centre de Recursos Pedagògics de la comarca 
d’Osona. Octubre de 2007-març de 2008.
 Va assistir a les Primeres Jornades de Revistes Científiques, organitzades per l’Institut 
d’Estudis Catalans, que van tenir lloc a la seu d’aquesta institució, a Barcelona, els dies 3, 4 i 5 de 
desembre de 2007.
 Va participar en els treballs preparatoris del Pacte Nacional per a la Recerca i la In-
novació, concretament a la Taula de Debat sobre “Generació i difusió del coneixement” (23 de 
gener de 2008). 
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 — Jordi Coma: Coordinador de la Federació catalana del sector Osona-Ripollès per a la 
implantació i desenvolupament del programa handbol i cat.
 — Llorenç Comajoan ha impartit la conferència “Què és l’ecolingüística i per a què 
serveix?” en l’acte d’entrega de la Beca Segimon Serrallonga a l’Ajuntament de Torelló, 18 de juny 
de 2008.
 — Jordi Collet. Inauguració del curs 07-08 a l’Hospitalet. Conferència: “Els plans edu-
catius d’entorn: la cultura del treball en xarxa”. 4 de setembre 2007.
 Aula d’extensió universitària d’Arenys de Mar. Conferència: “Viure o conviure? Els rep-
tes d’una societat multicultural”. 23 octubre 2007.
  Conferència: “Els plans educatius d’entorn: la cultura del treball en xarxa”. Sant Feliu 
de Codines, 25 octubre 2007.
  Conferència: “Joves i consum” a l’Hospitalet, 30 octubre 2007.
  Conferència: “Els plans educatius d’entorn: la cultura del treball en xarxa”. Gelida, 20 
de novembre 2007.
  Conferència a Cambrils: “El Projecte Educatiu de Ciutat”. 23 de novembre 2007.
  Co-coordinador de la taula 9 (Educació i comunitat) de les Jornades 0-12 (Moviments 
de Renovació Pedagògica). Novembre 2007.
  Conferència: “Ciutadania i educació”. Centre Passatge (Barcelona), 9 de febrer 2008.
  Conferència: “La nova llei d’educació”. Fundació “la Caixa”, 12 febrer 2008.
  Conferència: “Els plans educatius d’entorn: la cultura del treball en xarxa”. Manlleu, 20 
de febrer 2008.
  Conferència: “Joves i participació”. Consell Nacional de la Joventut. Girona, 1 de març 
2008.
  Conferència: “Els plans educatius d’entorn: la cultura del treball en xarxa”. Santa Mar-
garida de Montbui, 4 de març 2008.
 Conferència: “Educació i comunitat”, Jornades de l’Associació Catalana de Psicopeda-
gogs. Manresa, 25 abril 2008.
 Conferència: “Els plans educatius d’entorn: la cultura del treball en xarxa”. Canovelles, 
2 de juny 2008.
 Participant en la taula rodona sobre “La nova llei d’educació”. Vic, 25 de juny 2008.
 — Marta Corominas ha coordinat el projecte Storybooks. A reading Project elaborat pels 
alumnes de  3r curs de Mestre, Especialitat Llengua Estrangera, realitzat al CEIP Andersen de 
Vic durant els mesos d’abril maig  i juny de 2008.
 — Manel Dionís Comas. Ponència d’investigació: “Plans múltiples i personalitzats per 
a l’aula inclusiva”. V Congrés Universitat i Educació Especial. Vic, 13 i 14 de març de 2008.
  Ponència: Proyecto PAC: Programa didàctico inclusivo para atender en el aula al alumnado 
con necesidades educativas diversas. Una investigación evaluativa. Congrés Universitat i Educació Es-
pecial. Vic, 13 i 14 de març de 2008.
  Ponència: Familia i psicología: relaciones dificiles en la familia. Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Salamanca. Juny 2008.
  Comunicació: Proyecto Pac: programa didáctico inclusivo para atender en el aula al alumno 
con necesidades educativas diversas. Una investigación evaluativa. Vic, 13 i 14 de març de 2008.
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  Comunicació: Características de las intervenciones psicosociales dirigidas a niños y adolescentes 
en una unidad de cuidados paliativos.
7º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Juny 2008.
  Director del comitè científic del Fòrum FECEC: “La realitat del càncer, conversant 
amb els protagonistes” , Barcelona,  26 d’octubre de 2007.
 — Eduard Comerma Torras. Curs de formació “Activitats recreatives per a tothom”, 
dins els cursos de formació per a la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Consell Esportiu 
de Vic, 2008.
 — Agustí Comella. Participació en el XXIX Congreso Nacional Semergen. Sevilla, 3-6 
d’octubre de 2007.
  Participació en el XIth Internacional Conference European Group for Reseach into 
Elderly and Physical Activity (EGREPA) 2007 18th-20th October, 2007. Pontevedra, Espanya.
  Conferència “Medicina esportiva”, en el marc dels actes programats en l’edició 2008 
de la Setmana Cultural del CEIP La Muntanya. Aiguafreda. Departament d’Ensenyament. Ge-
neralitat de Catalunya.
  Professor invitat a l’assignatura optativa “Malaltia i activitat física” en la classe de 2 
hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Llicenciatura de Medicina i Cirurgia. Curs acadèmic 
2007-08. Facultat de Medicina. Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona.
  “Fisiologia ambiental”, corresponent a l’edició 2007-08 del Màster en Medicina Suba-
quàtica i Hiperbàrica. Departament de Ciències Fisiològiques II. Facultat de Medicina. Univer-
sitat de Barcelona.
 — Sònia Esteve i Isabel Sellas. Formació permanent del professorat. Curs de 15 hores: 
“Materials i Recursos Matemàtics per a Primària”, dins Escola d’Estiu Rosa Sensat. Del 7 a l’11 de 
juliol de 2008.
 Taller: “Matemàtiques i ciències: Els cargols hi veuen? Cap a on van?” dins III Matinal 
matemàtica: Les matemàtiques des d’una perspectiva interdisciplinària.organitzada pel Centre 
de Recursos Pedagògics d’Osona i del Lluçanès Vic: 24 de Maig de 2008.
 — Sònia Esteve: Professora del Màster en Didàctiques Específiques de l’especialitat de 
Didàctica de les Matemàtiques organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
universitat gestora, i la Facultat Universitaria Multidisciplinar Regional de Estelí (FAREM). Es-
telí, Nicaragua, del 12 al 27 de Juliol de 2008.
 — Assumpta Fargas i Josep Tió han realitzat un assessorament de 20 hores sobre “Or-
ganització i metodologia en l’àrea de llengua” al CEIP Roda de Ter, dins el Pla de Formació de 
Zona d’Osona (octubre-maig de 2008).
 — M. Teresa Feu. Curs de formació: “Fer ciències a Educació Infantil” a l’Escola d’Es-
tiu Rosa Sensat. 15 hores. Barcelona, juliol de 2008.
  Curs de formació: “Fer ciències a Educació Infantil” Pla de formació permanent d’Oso-
na” a Sant Bartomeu del Grau. 20 hores. Curs  2007-2008. 
 — Anna Gómez. Participació a la taula rodona “L’herència política i pedagògica de 
Paulo Freire. O mundo nao é, o mundo está sendo”, organitzada pel Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya (CEESC). Vic, 29 de maig de 2008.
  Visita i conversa amb el Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta. “L’experiència de 
les tertúlies literàries’’. 16 de maig de 2008.
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 — Rosa Guitart. Representat de la Universitat de Vic en la preparació i coordinació de 
les  IX Jornades escoles 0-12.
  Coordinació de la Mesa 1: Els coneixements: Què ensenyem a l’escola. Què aprenen els 
nois i les nois a les IX Jornades escoles 0-12. Febrer 08. Barcelona.
 — Albert Juncà. Assistència i presentació de la comunicació Sport and national identity 
discourses in the Catalan/Spanish press a la 5th Conference of the European Asociation in Sport So-
ciology, Bled, Eslovènia, 22-25 maig 2008.
 Ponent a les Jornades d’Intercanvis d’Innovacions Docents del CIFE de la UVic. 25 
juny, 2008.
  Professor del Curs de Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)	d’Educació Física de la 
Universitat de Vic. (6h) Vic. 2007-08.
  Professor del seminari “Educació Física i mitjans de comunicació”	al Seminari d’espe-
cialistes d’educació física. (15h). Curs 2007-08. CRP Nou Barris. Barcelona.
 Conferència “Arbitratge, valors i esport” al Curs de Valors i Esport de l’Ajuntament de 
Palafrugell (3h). 15 de febrer de 2008.
  Conferència “Valors i esport” al Curs de Valors i Esport de l’Ajuntament de Palafrugell 
(3h). 23 de  novembre de 2007.
 Coordinador Jornades de Formació Campus Ítaca UAB. Maig, 2008.
 — José Ramón Lago. Curs de 15 hores “Inclusió a l’aula “ al Centre Arrels I, dins del Pla 
de Formació de Zona del Solsonès.
 Curs de 10 hores “Introducció del Treball Cooperatiu a l’Aula”
a l’IES Miquel Biada de Mataró dins del Pla de Formació de Zona de Mataró.
 Curs de 10 hores  sobre Aprendizaje cooperativo en el aula 
en el Berritzegunea – Gasteiz Euskadi.
 Assessorament de 10 hores sobre “Treball cooperatiu a l’aula a l’Àrea de Socials de 
Secundària” a l’IES Francesc Ribalta de Solsona dins del Pla de Formació de Zona del Solsonès, 
al curs 2007-08. 
 — José Luis López. Ponència “Aproximació técnica i biomecànica al Mundial d’Osaka 
2007”, dins les XIV Jornadas técnicas de la Escuela Nacional de Entrenadores. Universidad Po-
litécnica de Madrid (INEF). 2007.
 Conferència Aplicación de nuevas tecnlogías en el análisis de las acciones motoras: la salida de 
tacos en atletismo, dins el Curs universitari d’especialització en atletisme. Universidad Politécnica 
de Madrid (INEF). 2007. 
 Conferència Creación y aplicación de nuevas tecnologías en atletismo, dins la Jornada d’ac-
tualització en entrenament del Laboratori de fisiologia de l’exercici. Auditori del Centre d’Alt 
Rendiment de Xile (Santiago de Xile). 2008.
 Conferència Análisis biomecánico de las acciones técnicas del atletismo de alto nivel, dins la 
Jornada d’actualització en entrenament del Laboratori de fisiologia de l’exercici. Auditori del 
Centre d’Alt Rendiment de Xile (Santiago de Xile). 2008.
 Professor al Màster universitari en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport El entrenami-
ento deportivo actual (20 hores lectives) Facultat d’Educació de la Universidad Católica del Maule 
(Talca - Xile)
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 Conferència Técnicas de comunicación en atletismo, dins el Curs universitari de postgrau en 
comunicació esportiva. Facutat de Comunicació. Universidad Pontificia de Salamanca.
 Conferència “Anàlisi tècnic del Campionat Mundial d’Atletisme Osaka 2007”. Univer-
sitat de Barcelona (INEFC). 2008.
 Conferència “Mitjans i mètodes de valoració de la velocitat”, dins les Jornades tècni-
ques de l’Associació de tècnics d’atletisme Catalunya. Direcció General de l’Esport. Escola Ca-
talana de l’Esport (Esplugues de Llobregat). 2008.
 Comunicació Variables determinantes del rendimiento en la salida desde tacos en atletismo, 
dins el II Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Los desafíos 
del deporte actual: nuevas estrategias y tecnologías. Universidad Europea de Madrid. 2008.
 — Marta Marimon. Comunicació Aprendizaje colaborativo semipresencial en el aula uni-
versitaria, dins el Congreso Internacional sobre las Nuevas Bases para el Diseño de los Planes de 
Estudio en el EEES y su incidencia en el Sistema Educativo. Una mirada Transdisciplinar, Eco-
formadora e Intercultural. Madrid, 24-26 d’abril de 2008.
  Assistència i participació a les Jornades Tècniques “Els museus pedagògics virtuals: la 
difusió com a instrument de patrimonialització dels fons educatius”. Vic, 9 de juny de 2008. 
 Impartició del seminari “El fòrum i els grups de treball com a eina d’interacció en l’àm-
bit semipresencial”, en el marc de les jornades Metodologies didàctiques en contextos virtuals, 
organitzades per la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació els dies 28 i 29 de 
juny de 2007.
 — Francesc Marín: participació en la II Jornada de Mobilitat: “Caigudes i exercici físic 
en les persones grans”. Barcelona, febrer 2008.

 Conferència a la Fundació Oratge. “L’Activitat Fisica i la Gent Gran”. Vic, abril 2008.
 — Jordi Martí. “Les coses petites i la ciència”. Taller en el marc de la XVII Quinzena 
d’Art Jove organitzada per H. Associació per a les Arts Contemporànies i l’Ajuntament de Mon-
tesquiu. Juliol de 2007.
  “L’entorn natural de Roda de Ter. Breu descripció i possibilitats educatives”, conferèn-
cia amb motiu de l’acte d’inauguració del curs 2007-08 a Roda de Ter organitzat per la regidoria 
d’Educació i Joventut. (5 de setembre de 2007).
 “Ensenyar ciències a l’escola primària”. Conferència al Col·legi Sant Miquel dels Sants 
de Vic.
 “La nutrició de les plantes. Com treballar-la a l’escola primària”. Conferència al Col·legi 
Sant Miquel dels Sants de Vic.
 “Ensenyar ciències a l’escola primària”. Conferència al CEIP Vall del Ges. 
 “El treball escolar per competències: la competència científica”. Taller realitzat a la 27ª 
Escola d’Estiu de Mestres d’Osona (1 i 2 juliol 2008, Vic). 
 Assessorament del PFZ del Garraf, al CEIP Arjau de Vilanova i la Geltrú.
 — Jordi Martí i Sebastià Riera. Assessorament del PFZ d’Osona, al CEIP Mare de Déu 
del Sòl del Pont, Roda de Ter. 30 hores.
 Assessorament del PFZ d’Osona, al CEIP Guillem de Montrodon de Vic. 10 hores.
 Assessorament del PFZ d’Osona, al CEIP Andersen, Vic. 30 hores
 “Renovar l’ensenyament de les ciències a Infantil i Primària”. Seminari del PFZ d’Oso-
na. 30 hores.
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 — Montse Martín. Membra del Comité Científic del III Congrés d’Avaluació Forma-
tiva a la Universitat, Barcelona, 12-13 de setembre 2008.
  Coordinadora de la Taula de Treball: Autoavaluació i Aprenentatge cooperatiu. III 
Congrés d’Avaluació Formativa a la Universitat, Barcelona, 12-13 de setembre 2008.
  Comunicació: Una experiencia de trabajo cooperativo en evaluación compartida. III Con-
grés d’Avaluació Formativa a la Universitat, Barcelona, 12-13 de setembre 2008
  Comunicació: “Presentació de la xarxa estatal d’avaluació formativa i compartida en 
l’ensenyament superior.” Presentada a les V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació formativa 
en EF: Des de primària fins el ensenyaments superiors. 4, 11 i 18 d’abril del 2008.
 — Núria Medina i Anna Vallbona han impartit un curs de formació de mestres d’anglès 
de les escoles Vedruna de la província de Barcelona, en tres sessions (26 d’octubre de 2007, 18 de 
gener i 7 de maig de 2008).
 Ha assessorat el Centre Cultural Europeu de la Natura (CCEN), de Viladrau  sobre 
l’ensenyament CLIL- assignatures en anglès.
 — Mila Naranjo. Curs de formació sobre Aprenentatge cooperatiu per a docents de di-
ferents CEIP’s de l’Anoia, dins del Pla de Formació de Zona de l’Anoia (juliol 2008). Durada 20 
hores.
 Coordinació taula comunicacions. V Congrés d’Universitats i Educació Especial. “Edu-
cació inclusiva: interroguem l’experiència”. Universitat de Vic. 13 i 14 març del 2008.
 Presentació de la comunicació: Onrubia, J.; Colomina, R; Engel, A; Naranjo; M. i Segu-
és, T. Instrumentos para la enseñanza de competencias de planificación del trabajo autónomo individual y 
en grupo: una experiencia en el ámbito de la Psicología de la Educación 5è Congrés Internacional “Do-
cència Universitària i Innovació”. Lleida, 2-4 de juliol de 2008. 
 — Olga Pedragosa. Conferència: “El treball cooperatiu, com aplicar-ho a l’aula.” Escola 
Alta Segarra de Calaf. En el marc del Pla Educatiu d’Entorn. 25 de maig de 2008.
 Conferència: “La programació multinivell”. IES Alexandre Satorras. Mataró.
 Conferència: “L’aprenentage cooperatiu a secundària”. IES Montbui. 
 Curs “La programació d’aula”. Celebrat a Manresa els mesos de gener a març amb una 
durada de 20 hores. Organitzat per  CCOO Ensenyament.
 Curs: “El Projecte Educatiu de Centre”. Celebrat a l’escola Jeroni de Moragas (AM-
PANS) de Santpedor, amb una durada de 20 hores. Organitzat pel CRP del Bages en el marc del 
Pla de Formació de Zona.
 Curs: “La Programació al centre d’educació especial.” Organitzat per l’Escola de Mes-
tres de l’Anoia en el marc de l’escola d’estiu 2008. La durada del curs ha estat de 20 hores.
 Curs: “Escola inclusiva i estratègies d’atenció a la diversitat (5 hores)”. Dins el CAP im-
partit a la Universitat de Vic. Febrer 2008. 
 — Olga Pedragosa i Gemma Riera. Comunicació La planificación individualizada y la or-
ganización cooperativa del aula como estrategias para la inclusión escolar, al V Congreso Internacional 
de Psicología i Educación: “Los Retos del Futuro”. Oviedo 23, 24 i 25 d’abril de 2008.
 — Miquel Pérez. “Muntatge i recursos narratius a The Hours”, comunicació presentada 
el 17-04-2008 a la Sala d’Actes de la UVic en el marc del GRAVT (Grup de Recerca Audiovisual 
i Textual).
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 — Teresa Puntí ha dut a terme l’assessorament (15h) “Treballem l’expressió escrita”. 
ZER Els Castells (Vidrà, Montesquiu, Santa Maria de Besora i Vinyoles d’Orís). Pla de Forma-
ció de Zona d’Osona (octubre de 2007-març de 2008).
 Ha impartit el curs (15h) “L’ensenyament de l’ortografia a l’escola”. Escoles Vedruna 
Barcelona (Barcelona, 9 de novembre de 2007 i 8 de febrer i 11 d’abril de 2008).
 Ha impartit el Seminari “Procediments transversals en l’Àrea de Llengua” (coordinació 
Primària-Secundària). CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont, CEIP de Roda de Ter i IES Miquel 
Martí i Pol (Roda de Ter), CEIP El Cabrerès (Santa Maria de Corcó-L’Esquirol) i CEIP L’Agu-
llola (Rupit-Pruit). Pla de Formació de Zona d’Osona (març-maig de 2008).
 Ha impartit el curs (6h) “Les competències bàsiques en l’Àrea de Llengua” organitzat 
en el marc de l’Escola d’Estiu de Mestres del Ripollès. Ripoll, 1, 2 i 3 de juliol de 2008.
 — Sebastià Riera. Seminari “Ambientalització i formació de mestres”. Projectes d’in-
novació educativa. Xarxa de recerca en educació per a la sostenibilitat. Novembre 2007.
 — Gemma Riera Romero. Assistència al V Congrés d’Universitats i Educació Especial. 
“Educació inclusiva: interroguem l’experiència”. Universitat de Vic. 15 hores. 13 i 14 de març del 
2008.
 Comunicació: “Anàlisi de dinàmiques i estructures cooperatives a l’educació obligatò-
ria”. V Congrés d’Universitats i Educació Especial. Universitat de Vic. Març 2008.
 Curs de 15 hores  “Inclusió a l’aula “ al Centre Setelsis dins del Pla de Formació de Zona 
del Solsonès.
 Membre del Comitè organitzador del V Congrés d’Universitats i Educació Especial
 — Montsita Rierola. Curs de formació: Màster Europeu “Produccions  Artístiques i 
recerca” d’Orientació a la Recerca, curs 2007/08 a la Universitat de Facultat de Belles Arts de 
Barcelona.
 Curs de formació: Pedagogia del arte como trabajo social, amb l’artista René Francisco, el 
mes de febrer 2008, al Centre de Creació i Pensament Contemporani Can Xalant de Mataró. 
 Curs de formació: “Jornades d’artesania i disseny innovació més tradició” del 13 de de-
sembre al 13 de març del 2008, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic.
 Curs de formació: Fòrum i Workshop amb Francesc Torres, el mes de juny de 2008 al 
MACBA, Centre d’Art Contemporani de Barcelona.
 Curs de formació: Fòrum i Workshop amb l’artista Alícia Framis, el mes de juny de 
2008, al Centre de Creació i Pensament Contemporani Can Xalant de Mataró. 
 Curs de formació: Fòrum i Workshop a la Quam 08 “Criteri discurs discussió”, del 7 al 
14 de juliol a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic.
 Ponent en el cicle de xerrades que sota el lema “Aportacions des de la Salut Mental a la 
Comunitat” del Projecte Parelles Artístiques. Organitzat per l’Escola Universitària de Ciències de 
la Salut de la Universitat de Vic amb motiu del Dia Internacional de la Salut Mental. 18 d’octu-
bre de 2007.
 — Carles Romagosa i  David Hernández. Organitzen, conjuntament amb la Federació 
Catalana de Futbol i l’INEF de Lleida, un curs de formació a Itàlia. Hi van participar més de 30 es-
tudiants durant una setmana a les instal·lacions de la Federació Italiana de Calcio, a Coverciano.
 — Dolors Rusiñol i Eva Marichalar. Participació i membres de la comissió organitza-
dora de Participació a les I Jornades Universitàries de Formació Teatral organitzades en el marc 
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del conveni entre les universitats de Lleida, Tarragona, Vic i Girona el 29 i 30 de març. Enguany 
les Jornades van estar organitzades per la Universitat de Girona.
 — Joan Sala Baiget: Conferència: “La violència a l’escola. El Bullying”. Roda de Ter. 
Ajuntament de Roda de Ter. 1 de juny de 2008.
 Coordinador i ponent de les “Jornades de Familia” a Santiago de Compostel·la, organit-
zades pel Col·legi de Psicòlegs de Galícia. 23 i 24 de novembre de 2007 .
 Curs sobre “Resolució de Conflictes a l’Escola” organitzat pel Centre de Recursos Pe-
dagògics de Girona i impartit al CEIP Mas Massó, de Salt, els dies 9, 16, 23, 30 de gener i 6 de 
febrer de 2007. Total 15 hores.
 — Oriol Sallent: Conferència “Noves tendències en Turisme Esportiu”. III Jornades 
de Turisme de la Costa Daurada i Interior - Reus.
 Conferència “El turisme actiu i el turisme esportiu”. II Jornades de Turisme Esportiu – 
Lloret de Mar.
 Participació en el II Encuentro Nacional de expertos universitarios en Actividad Física 
y Deporte en el medio natural. Organitzat per la Universidad Camilo José Cela. Madrid, 17,18 i 
19 de juliol de 2007.
 Participació als 3es Rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature, a Besan-
çon.
 Ponència: “La creació de producte competitiu en senderisme i cicloturisme” en les jor-
nades El senderisme i el cicloturisme en BTT, de la Diputació de Barcelona. Visita guiada a la 
Vall d’Eina i Capcir.
 Participació com a professor convidat al Màster universitari “European Master in Tou-
rism Management”.
 — Àngel Serra Jubany. Assistència al V Congrés d’Universitats i Educació Especial. 
“Educació inclusiva: interroguem l’experiència”. Universitat de Vic. 15 hores. 13 i 14 de març del 
2008.
 Assistència a les Jornades “Conseqüències a llarg termini de l’abús sexual infantil”. Fun-
dació Vicki Bernadet. 8 hores. 23 de novembre del 2007.
 Assistència IV Jornades d’Educació Emocional. Educació per a la ciutadania: la dimen-
sió emocional. Universitat de Barcelona. GROP. ICE. 15 hores. 6 i 7 de març del 2008. 
 Postgrau: Impartició del Mòdul de Psicologia del desenvolupament, educació emocio-
nal i social, i dinàmica de grups. Institut del Teatre de Vic. 25 hores. Octubre 2007.
 Curs de formació del professorat. Educació emocional i social en educació infantil i pri-
mària. Calldetenes. 12 hores. CIFE (ICE-UVic). Febrer-maig 2008.
 Impartició del curs “Estratègies d’afrontament i prevenció dels problemes de conduc-
ta”. Centre Cultural i de Congresos Lauredià. Sant Julià de Lòria. Principal d’Andorra. 8 hores. 8 
i 9 de març de 2008.
 Impartició del mòdul educatiu: “Aspectes psicosocials de l’adolescència”. Curs de di-
rectors en el lleure infantil i juvenil Ajuntament de Vic. 3h. Abril de 2008.
 Comunicació: “Educació emocional i social en el trastorn d’Asperger”. V Congrés 
d’Universitats i Educació Especial. Universitat de Vic. Març de 2008.
 Comunicació: ¿Por qué escribir el diario íntimo durante la adolescencia? V Congreso 
Internacional de Psicología y Educación. Oviedo, 23, 24 i 25 d’abril de 2008. 
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 — Laia Solé. Ponent a la taula rodona “Xarxes socials i esport”. Presentació d’un projec-
te artístic sobre espai públic i esport a Barcelona. Museu Olímpic de  Barcelona, 17 de gener. 
 Participació en el Seminari Internacional “Plans & Slums: el poble gitano i l’habitatge 
a Europa”. Osservatorio Nomade, Università di Roma Tre, TU-Delf, Universitat de Belgrad en 
col·laboració amb UN Habitat Office Belgrade. Belgrad, 20-25 de febrer.
 — Joan Soler. Relatoria: “La resistència durant el franquisme consolidat (1956-1975)”.  
Al XIV Col·loqui de Tardor i XVIII Jornades d’Història de l’Educació. Organitzat pel Centre 
d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB), la Universitat de Girona (UdG) i la Societat d’Histò-
ria de l’Educació als Països de Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
 — Gemma Torres i Cladera. Impartició del curs “CIATE: Curs d’iniciació a tècnic d’es-
ports”. Consell Català de l’Esport a Arbúcies. Maig i juny del 2008.
 Impartició del curs de “Pilates Educatiu”. Servei Educatiu Pla de l’Estany. Departa-
ment d’Ensenyament. Banyoles, del 16 de gener al 19 de març de 2008.
 Participació a la convenció Planeta Body Mind, Barcelona, 27 i 28 de setembre del 2008.
 — Antoni Tort. Intervenció: La formación inicial del profesorado en el curs: “Inmigración, 
diversidad cultural y formación del profesorado”. En el marc dels XXVII Cursos de Verano / 
XXVII. Uda Ikastaroak i XX Cursos europeos / XX. Europar Ikastaroak de la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Del 30 de juny al 2 de juliol de 2008.
 Intervenció: La representación de la escuela en la infancia, en el curs: “La Educación y la 
Escuela en los medios de comunicación”. En el marc dels Cursos de Verano de la Universidad 
Internacional Menendez y Pelayo. Del 25 al 29 d’agost de 2008.
 — M. Àngels Verdaguer va assistir a la Jornada de Tardor o plenari extraordinari de la 
Societat Verdaguer (29 de setembre de 2007) que va tenir lloc a la Sagrada Família (a les Escoles 
de la Sagrada Família, dissenyades per Gaudí) gràcies a la disponibilitat del Sr. Jordi Bonet, que 
va fer una visita guiada al Temple de la Sagrada Família, i al consentiment del M. H. Sr. Joan Ri-
gol i Roig, com a president delegat del Patronat de la Junta Constructora del Temple Expiatori 
de la Sagrada Família. 
 — Berta Vila. Assesorament  a l’E.B.M. La Quitxalla de Gurb. Anàlisi per aprofundir en 
els espais i les activitats, per un total de 20 hores durant el curs.
 Seminari “La vida quotidiana” per a llars d’infants per un total de 20 hores durant el 
curs, per el CRP d’Osona.
 Curs de formació per al CRP d’Oviedo. 10 hores pel febrer. 
 Curs de formació a l’Escola d’Estiu Marta Mata, de Saifores (Penedès).
 Realització d’un taller a les I Jornades d’ensenyament de les ciències a l’Educació Infan-
til i Primària celebrades a la UVic.

Altres mèrits del professorat

 — Vanesa Amat va ser guardonada amb el premi literari de narrativa breu Les Millors 
Pàgines, convocat per l’Ajuntament de Granollers, en la seva setena edició (novembre de 2007).
 — Carme Aymerich. Presidenta de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les 
Matemàtiques de Catalunya.
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 Membre del Comitè Local d’Organització de les XIV JAEM de Girona, 2009.
 Participació en el grup de treball Matemàtiques: elaboració de material didàctic.	CRP 
del Maresme, Mataró.
 Component del grup de treball Perímetre. ICE Universitat de Girona.
 — M. Carme Bernal i Anna Vallbona han participat en la comissió de treball sobre el 
nou grau dels estudis d’Educació Infantil. 
 — Gemma Boluda. Assessora dels Tallers d’Estudi Assistit de la Universitat de Vic. 
Curs 2007-2008.
 — Mariona Casas i Deseures és membre del Consell Assessor (llengua) de Manlleu Mit-
jans de Comunicació (des de novembre de 2007).
 Ha guanyat el Premi Lluís Diumaró de Televisió de la Nit de les Lletres Catalanes 
d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, per l’autoria del guió El cercle de Mingote: Perú, emès per 
TVC el maig de 2006 (novembre 2007).
 Ha presentat el programa concurs de llengua Pica Lletres a El 9 TV (coproducció El 9 
TV i Antàrtida). Emissió: març-juny 2008.
 Ha participat en la comissió de treball sobre el nou grau dels estudis de CAFE. 
— Mercè Carrera: Concert a Manlleu dins el cicle de concerts que ofereix la població durant 
les festes de Nadal del 2007 amb la Coral Regina acompanyats per diferents formacions corals 
de Manlleu i orgue, interpretant Les dotze van tocant, del músic manlleuenc Jordi Domènech.
 Concert a Manlleu de l’obra Officium Defectorum, de Cristòbal de Morales, dins el pro-
grama cultural que ofereix Caixa Manlleu en el “Premi  teatre”, el 6 de juny del 2008, acompa-
nyats pel saxofonista Pep Poblet.
 — Isabel Carrillo i Rosa Guitart. Membres de la comissió del Pla d’estudis d’Educació 
Infantil.
 Ha dirigit el treball de recerca per a l’obtenció del DEA, Una Universidad donde confluyen 
la educación, la investigación y la ciudadanía, de Salvador Simó Algado, presentat el 29 de gener de 
2008.
 — Francesc Codina ha participat en els treballs de la Comissió Assessora sobre Llengua 
i Escola, del Departament d’Educació, concretament en la Subcomissió sobre Formació inicial 
dels ensenyants de llengües.
 Ha participat en la reunió constituent de la comissió que assessora el projecte museo-
gràfic de la Casa Verdaguer de Vil·la Joana, a Vallvidrera, creada pel Museu d’Història de la Ciu-
tat de Barcelona (juliol de 2008). 
 Ha presidit el jurat del Premi Plana de Vic 2007 atorgat pel Patronat d’Estudis Oso-
nencs. 
 — Francesc Codina i Marta Corominas han participat en la comissió de treball sobre 
el nou grau dels estudis d’Educació Primària. 
 — Eulàlia Collelldemont. Ha estat membre del tribunal del treball de recerca Una Uni-
versidad donde confluyen la educación, la investigación y la ciudadanía, de Salvador Simó.
 — Llorenç Comajoan ha participat en la comissió que ha elaborat el directori de Bones 
Pràctiques en Multilingüisme (àmbit universitari). Linguamón-Casa de les Llengües.
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 Ha participat en les jornades d’Actualització de la Metodologia d’Immersió en l’Actual 
Context Sociolingüístic (Departament d’Educació). Sessió de formació sobre El component acti-
tudinal en l’ensenyament de llengües. 27 de novembre de 2008.
 Ha participat en la comissió de treball sobre el nou grau dels estudis de Psico pedagogia.
  — Manel Dionís Comas. Membre del Comitè científic del V Congrés d’Universitats i 
Educació Especial.
 — Agustí Comella: Participació en el projecte d’activitat física en persones amb pato-
logies cròniques. UVic. Curs 2007-2008. 
 Investigador principal i responsable de la Beca de Millora de la Qualitat Docent, dins el 
projecte d’activitat física en persones amb patologies cròniques. UVic. Curs 2007-2008.
 Revisor de manuscrits de la revista/editorial Journal of Sport Rehabilitation Editorial Office. 
 — Agustí Comella i Francesc Marín. Posada en marxa de l’analitzador de gasos i els er-
gòmetres del laboratori de Fisiologia de l’esport de la UVic, corresponent a l’àrea d’estudi de la 
funció cardiopulmonar.
 — Eduard Comerma. Membre de l’equip de redacció del Butlletí de la Unió Excursionista 
de Vic.
 — Marta Corominas ha exercit de tutora d’una llicència B concedida pel Departament 
d’Educació: “CLIL: El treball de les tecnologies i les tècniques d’estudi a través de l’assignatura 
d’anglès en l’Educació Primària. Una experiència interdisciplinar i col·laborativa”. 
 — Sònia Esteve: Participació en el projecte “Educació Matemàtica Crítica”. Finançat 
per la Fundació Jaume Bofill en conveni amb l’Associació de Mestres de Rosa Sensat. Durada: 15 
de novembre de 2007 a 15 de novembre de 2008.
 Participació en el projecte “El treball de l’educació matemàtica crítica a l’escola”. Fi-
nançat per Fundació Propedagògic en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Du-
rada: 13 de maig de 2008 a 30 de novembre de 2009.
 Participació en el projecte “Estudi per a la construcció d’un model de formació del pro-
fessorat de matemàtiques en l’àmbit de les matemàtiques a l’ESO”. Finançat per la Direcció Ge-
neral de Recerca, Generalitat de Catalunya. Durada: 30 d’abril de 2008 a 30 d’abril de 2009.
 — Assumpta Fargas i Teresa Puntí. Membres de la Comissió Executiva de la Comis-
sió Permanent del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants.
	 —	Esther Fatsini. Membre de la Comissió redactora del nou pla d’estudis de Psicope-
dagogia a la UVic.
 — Anna Gómez. Membre de la Comissió redactora del nou pla d’estudis d’Educació 
Social a la UVic.
 — Rosa Guitart. Participació en el projecte TRAMA de la Fundació Jaume Bofill sobre 
“Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de l’Educació” amb les grups de 2n de 
mestre d’infantil i primària.
 — José Luis López. Avaluació positiva (acreditació per a la Universitat de Vic) de 
l’activitat docent i investigadora, per a satisfer els requisits d’avaluació externa del professo-
rat contractat de les universitats privades establerts per l’article 72 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats i l’article 58 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats 
de Catalunya. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 10 de 
desembre de 2007.
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 Avaluador funcional dels equips de futbol de 1ª divisió Recreativo de Huelva (Espa-
nya) i Club Universidad de Chile (Xile), a la temporada 2007-2008.
 Fundador i president de la Fundació José Luis López del Amo (2008).
 Director del Centre Internacional de Documentació, Recerca i Desenvolupament de 
l’Atletisme (CIDIDA). (2008).
 Especialista d’atletisme de la Cadena SER al Jocs Olímpics de Pequín 2008.
 Especialista d’atletisme de Canal Plus a la Golden League 2008.
 Entrenador de diversos atletes internacionals el 2008 i assesor tècnic de l’atleta sudanès 
Ismail Ahmed, medallista d’argent als 800 m dels Jocs Olímpics de Pequín 2008. 
 Membre del tribunal de defensa de la recerca per a l’obtenció del Diploma d’Estudis 
Avançats (DEA): “Anàlisi de la dinàmica d’organització en equips de futbol” presentada pel Sr. 
David Hernández, a la Universitat de Vic, Facultat d’Educació. 2008.
 Membre del tribunal de defensa de la tesi doctoral: “Valoració funcional i bioenergèti-
ca de la resistència específica en jugadors de tennis” presentada per Ernest Baiget Vidal, dirigida 
pel Dr. F. A. Rodríguez i el Dr. Xavier Iglesias, a la UB, Departament de Teoria i Història de 
l’Educació, 06/06/2008.
 — Eva Marichalar i Dolors Rusiñol. Des de l’Aula de Teatre de la UVic dirigeixen i pro-
dueixen l’espectacle La invasió dels lladres de temps, una adaptació de Gerard Guix de l’obra Momo, 
de Michael Ende. 5 de març de 2008 al Centre Comunitari de Vic.
 Col·laboració amb l’artista Anna Estany, per a la seva Acció 27 Processos Identitaris en el 
marc de la mostra biennal multidisciplinària Thambos 08 de la ciutat de Vic. Maig 2008.
 — Eva Marichalar. Realització del taller “El mestre creatiu” dirigit a mestres i estudi-
ants de mestres dins el marc de la Universitat d’Estiu  Del 30 de juny al 4 de juliol de 2008.
 — Francesc Marín: Participació en el projecte d’activitat física en persones amb pato-
logia crònica. UVic. Curs 2007-2008. 
 Participació en Beca de Millora de la Qualitat Docent, dins el projecte d’activitat física 
per en persones amb patologia crònica. UVic. Curs 2007-2008.
 — Montse Martín. Membre del tribunal que va jutjar la tesi doctoral “Les relacions de 
gènere en l’educació física a l’escola primària. Anàlisi de procesos de reproducció, resistència i 
canvi a l’aula.” Presentada per Susanna Soler Prat dins del programa de doctorat: Activitat Física 
i Esport (1999-2001), INEFC-Barcelona conjuntament amb la UB. Barcelona, 29 de febrer de 
2008.
 Membre del tribunal que va jutjar el treball de recerca: “Anàlisi de la dinàmica d’orga-
nització en equips de futbol.” Presentat per David Hernández Ligero dins del programa de doc-
torat: Educació inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle vital de la Universitat de Vic. 
Febrer de 2008
 — Núria Media ha participat en la comissió organitzadora de l’any internacional de les 
llengües a la UVic, en la preparació de l’obra de teatre en anglès: Dr Jekyll and Mr Hide.
 — Olga Pedragosa i Joan Soler. Membres de la Comissió redactora del nou pla d’estudis 
d’Educació Social a la UVic.
 — Javier Peña. Membre de la Junta directiva i president del Comitè tècnic d’entrena-
dors de la Federació Catalana de Voleibol.
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 Campió d’Espanya cadet masculí de clubs de basquetbol com a preparador físic del 
Club Joventut de Badalona. Temporada 2007-2008.
 Campió de Catalunya junior i cadet masculí de clubs de basquetbol com a preparador 
físic del Club Joventut de Badalona. Temporada 2007-2008.
 Assessor del consell de redacció d’Esforç, revista especialitzada en esports col·lectius.
 — Miquel Pérez. Representant de la FE de la UVic en el Grup de Treball d’Osona 
(GTO) del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), a partir del març de 2008, amb nomena-
ment oficial pel CAC, el juny del mateix any.
 Presentació i conducció del col·loqui posterior de la pel·lícula Modigliani (Mick Davis, 
2004). Amics dels Museus d’Osona. Sala d’Actes de Caixa de Manlleu, Vic, 07-11-2007.
 Presentació i conducció del col·loqui posterior de la pel·lícula Maria Antonieta (Sofia 
Coppola, 2006). Amics dels Museus d’Osona. Sala d’Actes de Caixa de Manlleu, Vic, 05-02-
2008. 
 Presentació i conducció del col·loqui posterior de la pel·lícula Erin Brockovich (Steven 
Soderbergh, 2000), amb motiu de la Diada Internacional de la Dona Treballadora. Associació 
de la Gent Gran, Centelles, 07-03-2008.
 Presentació de curtmetratges de Segundo de Chomón (entre 1900 i 1910) propietat de 
Filmoteca de Catalunya, en la 3a Trobada de Cineclubs de Catalunya, celebrada a l’auditori Vila 
d’Abadal del Sucre a Vic, el 07-06-2008.
 Presentació del film Paths of Glory (Stanley Kubrick, 1957), en el marc de l’exposició i 
cicle de conferències La Gran Guerra (1914-1918): causes i conseqüències. Sala d’Actes del Museu 
Industrial del Ter, Manlleu, 03-07-2008.
 Participació amb dues obres a la mostra fotogràfica Pissarres, al vestíbul de l’edifici B de 
la UVic, maig del 2008.
 Amb Kiku Jiménez, comissari de l’exposició del cinqüentenari de la creació de Cine-
club Vic. Celebrada del 31 de maig al 8 de juliol a la Biblioteca Joan Triadú de Vic.
 Participació amb una obra en la 3a Mostra d’Arts Plàstiques de la UVic, juny-juliol del 
2008.
 Participació amb obra, en la 7a Mostra Fotogràfica de Medi Ambient de la UVic, juny-
juliol del 2008.
 — Gil Pla. Professor i coordinador del projecte “La psicomotricitat de la UVic a l’escola 
Andersen”. On alumnes de 3r de M.E.F. han visitat i observat setmanalment a l’escola Andersen 
de Vic alumnat de P5 amb l’objectiu de fer el seguiment d’un projecte d’intervenció psicomotriu 
en el marc de l’assignatura de Psicomotricitat i Expressió Corporal. 
 Coordinador del curs d’estiu de la Universitat de Vic “Tècniques de relaxació per a mes-
tres i professors”.
 Director del consell editorial de la col·lecció Tercer Temps d’activitat física i esport d’Eu-
mo Editorial.
 Membre del consell de redacció de la revista Papers d’Educació.
 — Gil Pla i Marià Pasarello. Promoció de la 2a gira de rugbi dels Garrins i Garrines de la 
UVic a Edimburg (Escòcia), en el marc de les assignatures de Fonaments dels esports IV –Rug-
bi– i especialització esportiva de rugby. Del 4 al 9 de març de 2008.  

233Conferències, activitats congressuals i altres



 — Marià Pasarello. Col·labora amb l’equip de rugby dels Garrins en l’organització de la 
primera jornada del Campionat de Catalunya Universitari de Rugi a 7 (novembre) i la rebuda a 
l’equip universitari de rugbi de l’INEF de Granada (novembre). 
 — Maite Pujol. Obté el Premi de Pedagogia “Joan Profitós” en el marc dels Premis 
d’Òmnium Cultural de la Nit de Santa Llúcia, amb el treball: “Interaccions amb l’art a l’educació 
infantil”. Desembre 2007.
 — Pere Pujolàs. Ha estat membre dels tribunals dels treballs de recerca Una Universidad 
donde confluyen la educación, la investigación y la ciudadanía, de Salvador Simó, i “Planificació d’un 
programa d’exercici físic per millorar la salud de la gent gran”, de Marta Solà.
 — Teresa Puntí ha exercit de responsable de l’Aula d’Autoaprenentatge de la UVic.
 Ha participat en la constitució de la Comissió d’estudi sobre la creació del Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UVic (CRAI), de la qual és membre. 
 Participa en el projecte Trama (Treball en xarxa de la formació inicial dels 
professionals de l’educació. Fundació Bofill, UB, URL, URV, UAB, UdG, UOC, UdL i UVic).
 Ha estat del membre del jurat del Certamen literari de narrativa catalana jove del Ter 
convocat per l’Ajuntament de Manlleu en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i la 
Diputació de Barcelona. Juny-agost de 2008.
 Ha participat en la comissió de treball sobre el nou grau dels estudis d’Educació 
Social. 
 — Eduard Ramirez. Assessor dels Tallers d’Estudi Assistit de la Universitat de Vic.
 Membre del consell de redacció de la revista Papers d’Educació.
 Coordinador dels cursos de Monitor de natació (6ª edició) i d’entrenador superior de 
natació (4ª edició) impartits per la RFEN i celebrats a la UVic i a l’INEFC de Barcelona, respec-
tivament, en el marc de les assignatures Fonaments dels esports III: natació; i Especialització 
esportiva I i II: natació.  
 — Sebastià Riera. Direcció projecte de final de carrera “Agenda local 21. Taradell” de 
l’estudinat Laura Arimany de la Llicenciatura en Ciències Ambientals.
  Coordinació del Laboratori de didàctica de les ciències, les  matemàtiques i les TIC, de 
la Facultat d’Educació.
 Coordinació del Pla de Sostenibilitat de la UVic.
 Membre del Comitè d’Avaluació Extern “Ciencies Socials”, d’avaluació de les Proves 
pilot d’adaptació a l’EEES. AQU Catalunya. Juny 08.
 — Montsita Rierola: Curadora, conjuntament amb altres artistes i crítics d’art, de la 
selecció d’artistes Thambos 8, mostra d’art contemporani de la comarca d’Osona. Del 2 de maig 
a l’1de juny del 2008. Organització i coordinació de les exposicions de la 8ª edició de Thambos 8 
al Temple Romà, Col·legi d’Aparelladors, Casino de Vic, Escola d’Art i al Col·legi d’Arquitectes 
de Vic.
 Projecte artístic seleccionat Instal·lació-acció aigua mineral Lafon-rierola, Art contem-
porani a Maçanet de Cabrenys, agost de 2007.
 Exposició col·lectiva Parelles Artístiques. Experiències creatives per a la salut mental, del 13 
de desembre al 27 de gener de 2008 a la Sala d’Art Caixa Manlleu. Itinerància fins al 27 de setem-
bre del 2008 per sales d’exposicions de Tona, Taradell, Torelló, Manlleu, Centelles, Sant Celoni, 
Moià, i Vic.
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 Objectes d’art exposats a l’exposició col·lectiva OH!riginals	a l’Escola d’Art de Vic el 
desembre del 2007.
 Participació amb l’objecte d’art La práctica del dibujo en la escuela primaria a l’exposició 
col·lectiva Índex, comissariada per Anna Palomo i realitzada amb motiu de la commemoració del 
10è aniversari de la UVic. Museu de l’Art de la Pell, del 7 al 30 de setembre 2007. 
 Realització, juntament amb Jordi Lafon, de l’escenografia i disseny de vestuari de l’obra 
de teatre La invació dels lladres de temps, basada en la novel·la Momo de Michel Ende. Universitat 
de Vic, març de 2008.
 — Dolors Rusiñol. Participació a la XIII Mostra de Teatre Universitari organitzada 
per la Xarxa Vives d’Universitats del 14 al 18 d’abril a Elx. Aquesta mostra, en què participen 
totes les universitats dels Països Catalans, és itinerant i s’allotja cada any en una universitat dife-
rent.
 Participació en la Mostra de Teatre Interuniversitari amb la participació de les univer-
sitats de Lleida, Tarragona, Vic i Girona, que enguany ha organitzat i allotjat la Universitat de 
Lleida el 19 i 20 de maig.
 — Joan Sala Baiget. Coordinació del curs de la Universitat d’Estiu de Vic sobre l’Asset-
jament escolar. Universitat de Vic.
 — Oriol Sallent: Coordinador amb ACNA SL de les jornades “El senderisme i el ciclo-
turisme en BTT com a productes turístics” de la Diputació de Barcelona.
 Acompanyament en el procés de certificació, formació i gestió de la marca “Santa Su-
sanna - Destinació Turística Esportiva”. Santa Susanna (Maresme).
 Acompanyament en el procés de certificació de la marca “Lloret - Destinació Turística 
Familiar”. Lloret (La Selva).
 Desenvolupament del “Pla Verd de l’Esport” per a la Secretaria General de l’Esport.
 Proposta de dinamització i comercialització d’un producte actiu i esportiu per a l’Ajun-
tament de Sort (Pallars Sobirà).
  Participació en l’estudi “El turisme actiu a Catalunya” encarregat pel Centre de Recer-
ca i Investigació de les Indústries Turístiques - CRIIT.
 — Àngel Serra Jubany. Direcció del treball de recerca per a l’obtenció del Diploma 
d’Estudis Avançats, “Estrès i afrontament en famílies amb fills amb trastorns del desenvolupa-
ment”, realitzat per Jordi Fàbregas.
 — Núria Simó. Ha dirigit el treball de recerca per a l’obtenció del DEA, “Planificació 
d’un programa d’exercici físic per millorar la salud de la gent gran” de Marta Solà i Serrabou, pre-
sentat el 12 de desembre de 2007.
 — Laia Solé. Exposició col·lectiva Índex, al Museu d’Art de la Pell.Vic, del 7 al 30 de se-
tembre.
 Exposició col·lectiva Parelles Artístiques. Experiències creatives per a la salut mental. Itine-
rant per Osona de setembre de 2007 a setembre de 2008. 
 Exposició individual Balkan Suite, projecte guanyador de la beca d’Arts Visuals d’Olot 
2006, a l’espai Zer01. Olot, del 15 de març al 4 de maig.
  Exposició col·lectiva Ciutats Ocasionals al Centre de Cultura Contemporània de Barce-
lona (CCCB). Barcelona, del 13 de març al 24 de maig de 2008.
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 — Lluís Solé. Participació com a solista instrumental de corneta renaixentista en el 
muntatge musical Orfeo de Claudio Monteverdi a l’Església dels Dolors de Vic sota la direcció de 
Xevi Solà i amb la participació d’alumnes i mestres de l’Escola de Música de Vic dins les activitats 
de la Festa Major 2008. 1, 2 i 3 de juliol de 2008.
 — Antoni Tort. Membre de la Comissió redactora del nou pla d’estudis de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport a la UVic.
 Membre del tribunal que va jutjar la tesi doctoral d’Aida Sánchez de Serdio, La política 
relacional en las prácticas artísticas colaborativas. Cooperación y conflicto en el desarrollo de un vídeo co-
munitario, dirigida pel Dr. Fernando Hernández. 13 de setembre de 2007. Departament de Di-
buix. Facultat de Belles Arts de la UB. El tribunal estava compost, a més, per Manuel Delgado, 
Carles Guerra, M. Ángeles López i Jesús Carrillo. 
 Membre del tribunal del treball de recerca Una Universidad donde confluyen la educación, 
la investigación y la ciudadanía, de Salvador Simó.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

 — Queralt Argerich Fornell va ser professora del curs “Ús de les Teràpies Complemen-
tàries amb la gent gran: introducció a les tècniques de respiració, relaxació i massatges”, de 10 
hores de durada, realitzat a l’Hospital de la Santa Creu de Vic en el marc del programa ILOSER 
del Consell Comarcal d’Osona. Gener 2007.
 Va impartir el Monogràfic de Drenatge Limfàtic dins del curs de Teràpies Comple-
mentàries en Infermeria, organitzat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona. 
Girona, gener de 2007.
 Va impartir tallers de respiració i tècniques de relaxació en el marc de FIRAGRAN, 
maig de 2007. Organitzat pel Col·legi d’Infermeria de Barcelona.
 Va ser professora del curs “Drenatge Limfàtic” dins la formació de Teràpies Comple-
mentàries en Infermeria, organitzat pel Col·legi Oficial d’infermeria de Girona. Girona març 
2008. 
 — Ester Busquets Alibés va presentar la comunicació “Bioética para enfermeras”, en el 
VIII Congrés Nacional de Bioètica, organitzat per l’Asociación de Bioética Fundamental y Clí-
nica. (Oviedo, 18-20 d’octubre del 2007).
 Va pronunciar la conferència: “Ètica i estètica del tenir cura” en les Jornades d’Ètica i 
Bioètica en Infermeria, Associació Catalana d’Infermeria. (Barcelona, 26 d’octubre del 2007).
 Va participar en la taula rodona: “Investigació en infermeria: un repte” en la XIV 
Reunió Anual de la Sociedad Española de la Enfermería Neurológica. (Barcelona, 23 de novembre 
del 2007).
 Va participar en la taula rodona: “L’objecció de consciència dels professionals de la sa-
nitat”, organitzada per les comissions deontològiques del Col·legi Oficial de Diplomats en Infer-
meria de Girona i del Col·legi de Metges de Girona. (Girona, 5 de juny del 2008).
 Va participar com a ponent en el curs: “Introducció a la bioètica”. (20 hores) Hospital 
de Manlleu (Manlleu, març, abril i maig del 2008).
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 Va participar en el Màster de Cures Pal·liatives (VI edició), en el mòdul eticoemocional. 
“Análisis de los principios de la bioética y su aplicación pràctica”, “Comités de ética asistencial: 
Instrumento de ayuda al profesional”. Institut Català d’Oncologia. (8 hores) (L’Hospitalet de 
Llobregat, 27 i 28 de juny del 2008).
 Va realitzar el curs “Introducció als aspectes bioètics de la fundació tutelar”, (24 hores) 
organitzat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. (Barce-
lona, 16 i 30 de juny i 7 de juliol del 2008).
 — Joan Carles Casas Baroy, juntament amb altres ponents, va realitzar la comunicació 
oral La fuerza de la prensión de la mano y autonomía funcional en personas mayores, al XXIX Congreso 
Nacional Semergen. Sevilla 3-6 d’octubre de 2007.
 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral Autonomía funcional y actividad físi-
ca en mayores al XXIX Congreso Nacional Semergen. Sevilla 3-6 d’octubre de 2007. 
 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
escolares entre 2003 y 2005 al XXIX Congreso Nacional Semergen. Sevilla, 3-6 d’octubre de 2007. 
 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral ¿El estado de ánimo de las personas 
mayores depende del grado de actividad física y de la autonomía funcional? al XXIX Congreso Nacio-
nal Semergen. Sevilla 3-6 d’octubre de 2007.
 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral La fuerza de la mano y riesgo de caídas 
en mayores. XXIX Congreso Nacional Semergen. Sevilla 3-6 d’octubre de 2007.
 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral Influencia de la actividad física sobre 
la calidad de vida en mayores no dependientes XI International conference physical activity, health promotion 
and aging. Faculty of Education and Sport Sciences. University of Vigo (Pontevedra). 18-20 d’ctubre  
2007.
 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral Valoración del grado de dependencia y 
del riesgo de caídas en ancianos mediante la fuerza máxima voluntaria de los músculos de prensión del antebra-
zo y la mano. XI International Conference Physical Activity, Health Promotion and Aging. Faculty 
of Education and Sport Sciences. University of Vigo (Pontevedra), 18-20 d’octubre  2007. 
 — Joan Carles Casas Baroy i Roser Picas Baltanàs, juntament amb altres ponents, van 
realitzar la comunicació oral Evaluación de un programa de reeducación vesical en la incontinencia uri-
naria de esfuerzo, urgencia y mixta en atención primaria. Congreso Franco-Español de suelo pélvico y 
pelviperineología. San Sebastián, 12-13 d’octubre 2007. 
 — Joan Carles Casas Baroy i Roser Picas Baltanàs, juntament amb altres ponents, van 
realitzar la comunicació oral Evaluación cualitativa de un programa de reeducación vesical en atenci-
ón primaria. Congreso Franco-Español de suelo pélvico y pelviperineología. San Sebastián, 12-13 
d’octubre 2007. 
 — Joan Carles Casas Baroy, Montserrat Faro Basco i Olga Isern Farrés, juntament amb 
altres ponents, van realitzar la comunicació i presentació del pòster Capacitar a los alumnos para 
trabajar en cuidados basados en la evidencia científica	al	XI Encuentro Internacional de Investigaci-
ón en Enfermería. Investen- Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Madrid, 14-16 de novembre de 2007.   
 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral Descripción del consumo de recursos 
hospitalarios de una cohorte de población mayor de 65 años en la comarca de Osona. 50è Congrés de la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Granada, 4-7 de juny de 2008. 
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 Amb altres ponents, va realitzar la comunicació oral i presentació del pòster ¿El deporte 
extraescolar y el uso de las TIC y los juegos electrónicos modifican la fuerza de la prensión de la mano en los 
escolares? al I Congreso Internacional de Ciencias del Deporte de la UCAM. Múrcia, 2-4 de juny 
de 2008. 
 — Maria Carme Crivillés Grau va presentar, el 25 d’octubre de 2007, la comunicació 
Language as a medical strategy’. Images of Culture-bound and Gendered Eating Disorders en la Primera 
International Conference on language and Health Care. IULMA celebrada del 24 al 26 d’octubre de 
2007 a la Universitat d’Alacant. 
 Va representar l’EUCS a la Comissió de l’Any Internacional de les Llengües.
 — Mireia Datsira Gallifa va rebre la capacitació, després de superar el procés de forma-
ció i calibració, per utilitzar la valoració AMPS (The Assessment of Motor and Process Skills). 
 Va coordinar el curs “Teràpia Ocupacional en cures pal·liatives”, realitzat els dies 10,17 i 
24 de novembre de 2007.
 Va participar com a docent, durant 4 hores, en el curs d’auxiliar d’infermeria en geria-
tria organitzat pel CEEC, a les Franqueses del Vallès, sobre ajudes tècniques i adaptació de l’en-
torn, el dia 27 de novembre de 2007.
 Va ser representant de la UVic en la comissió UNIDISCAT.
 Va assistir a les Jornadas Estatales de Terapia Ocupacional, organitzades per l’Associa-
ció Espanyola de Terapeutes Ocupacionals, a Madrid, els dies 30 i 31 de maig de 2008.
 Va realitzar un informe crític amb la finalitat de valorar la traducció i edició al castellà 
del llibre “Occupational Therapy and Mental Health, 4/e”, a petició de l’editorial Elsevier. Maig 
de 2008.
 — M. Esperanza Dudet Calvo va assistir a la jornada “Retos de la nutrición en el siglo 
XXI ante el envejecimiento poblacional”. 20 de maig de 2008. Madrid.
 Va assistir al “Encuentro de profesores de Nutrición Humana y Dietética ante los nu-
evos planes de estudios de grado”. 5 i 6 d’octubre de 2007. Santa Coloma de Gramanet, Barcelo-
na.
 — Montserrat Faro Basco va participar com a ponent a la IV Jornada de Pastoral de la 
Salut celebrada a l’Hospital Sagrat Cor de Jesús de Martorell, amb la ponència “Perspectiva an-
tropològica del dol”. Martorell, 23 de maig de 2008.
 Va participar com a experta en l’estudi Delphi Establecimiento de Prioridades de Investiga-
ción en Enfermería en España: Estudio Delphi (PI06/90615), finançat per la Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III. 
 — Laura Mascarella Terradellas va impartir una conferència sobre immigració i salut en 
el Postgrau de Psicologia Salut Mental a la Facultat de Psicologia, Palau de les Heures, l’octubre 
de 2007.
 Va participar en la reunió de transferència de coneixements del Projecte Melissa, dut a 
terme per l’EUCS i l’EPS, el 24 de gener de 2008.
 Va participar en la reunió del projecte de transferència de coneixements de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació i la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, els dies 6 i 31 de gener de 
2008.
 Va participar en la jornada del projecte de transferència de coneixements en col-
laboració amb l’Agència de Protecció de la Salut d’Osona i de Barcelona. Seguiment i supervisió 
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de la recerca per a l’informe de revisió de la programació dels menús escolars a la demarcació de 
Vic, 29 de maig de 2008.
 Va impartir una conferència sobre immigració i salut en el Postgrau de Psicologia Salut 
Mental a la Facultat de Psicologia, Palau de les Heures, el maig de 2008.
 Va participar en les Jornades d’Intercanvi d’Innovacions Docents, organitzades pel 
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE), en col·laboració amb la Comissió d’Innova-
ció Docent.
 — Xavier Palomar Aumatell va participar en la presentació del pòster: “Síndrome coro-
nària aguda amb elevació del ST, fibrinòlisi i sistemes d’emergències mèdiques una mesura efec-
tiva per reduir el temps alerta-agulla” al Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències. 
Celebrades a Granollers/Montmeló els dies 6 i 7 de març del 2008.
 Va participar com a ponent al: “II Curs d’atenció al pacient en els serveis de diagnòs-
tic per la imatge, radioteràpia i medicina nuclear” organitzada per l’Associació Catalana de tèc-
nics en imatge pel diagnòstic (ACTEDI) celebrat a Barcelona els dies 21, 22 i 23 de novembre del 
2007. Reconegut d’interès sanitari per l’IES i acreditat per la SERAM.
 — Maria Carme Raurell Costa va participar com a docent en el curs “Per un envelli-
ment actiu i satisfactori: viure la vellesa amb plenitud”, en l’edició realitzada al Punt Òmnia del 
Palau Bojons de Vic, el dia 6 de març de 2008.
 — Anna Rovira Sadurní va participar, el 10 d’octubre de 2007, en la I Jornada de Terà-
pies Complementàries organitzada pel Col·legi d’Infermeria de Girona. Va impartir-hi la confe-
rència “Necessitat de les teràpies complementàries en la nostra societat. Rol a desenvolupar?”
 Va impartir, el 23 de gener 2008, el Taller de Sofrologia Caycediana: “La sofrologia i 
l’aplicació en el camp de la Infermeria”,	al Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida.
 Va participar com a docent en el curs “Per un envelliment actiu i satisfactori: viure la 
vellesa amb plenitud”, en les edicions realitzades al Punt Òmnia del Palau Bojons de Vic, el dia 
13 de març de 2008 i al Centre Sant Jordi de la Caixa de Catalunya d’Olost, el dia 25 de març de 
2008.
	 Va ser professora del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria organitzat pel CEEC, 
impartint-hi 20 hores sobre Teràpies Naturals. Fundació Mil·lenari, Vic, Gener de 2008.
 Va impartir el taller “Per què canvia el patró del son quan envellim?”, organitzat per 
l’Ajuntament de Vic al Centre Comunitari, el 6 de maig; al Centre Cívic Santa Anna, el 14 de 
maig: al Centre Cívic Casal Santa Eulàlia, el 20 de maig; al Centre Cívic Serra de Sant Ferm, el 21 
de maig; i al Centre Cívic Sentfores, dia 28 de maig de 2008.
 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, durant el mes de gener i fe-
brer de 2008.
 — Judit Rusiñol Rodríguez va realitzar la ponència “Com adaptar l’habitatge a les me-
ves necessitats?”	al primer cicle de conferències Per un envelliment actiu i satisfactori: viure la 
vellesa amb plenitud. Casal d’avis d’Olost. 19 de febrer de 2008.

 Va realitzar la ponència “Com adaptar l’habitatge a les meves necessitats?” a la 7a edició 
Per un envelliment actiu i satisfactori: Viure la vellesa amb plenitud. Del 4 d’octubre de 2007 al 
13 de març de 2008. Palau Bojons, Vic
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 — Míriam Torres Moreno i Cristina Vaqué Crusellas van presentar el pòster Composi-
ción energético-nutricional de productos para deportistas y alimentos tradicionales equivalentes al II Con-
greso Luso-Español de alimentación, nutrición y dietética. Oporto, 27-29 de setembre de 2007.

 — Míriam Torres Moreno, Cristina Vaqué Crusellas i Maria Carme Vilà Ormazábal 
van presentar el pòster Oferta comercial de alimentos funcionales y evaluación del conocimiento y consu-
mo de los mismos entre estudiantes universitarios al II Congreso Luso-Español de alimentación, nu-
trición y dietética.Oporto, 27-29 de setembre de 2007.

 — Àngel Torres Sancho va presentar el pòster Efectividad de la Atención Farmacéutica en 
la Mejora del Control del Paciente Hipertenso. Estudio PRESSFARM en la “13ª Reunión Nacional de 
la Sociedad Española de Hipertensión. Liga española para la Lucha contra la Hipertensión Arte-
rial”, celebrada del 1 al 4 d’abril de 2008, al Palau de Congressos de València. Aquest pòster va ser 
seleccionat per ser presentat com a comunicació oral i va rebre el premi a la millor comunicació 
oral. 
 Va ser convidat a la “Jornada de Hipertensión arterial: Coordinación entre el médico y 
el farmacéutico para la atención al paciente” i va presentar-hi el “Estudio PRESSFARM”, el 27 
de maig de 2008.
 Va presentar el pòster titulat Resultados del estudio PRESSFARM de seguimiento farma-
coterapéutico del paciente hipertenso, en el “V Congreso Nacional de Atención Farmacéutica” cele-
brat a l’Auditori Príncipe Felipe de Oviedo, els dies 4, 5 i 6 d’octubre de 2007.
 Va assistir a les XIII Jornadas de la REAP: “El anciano: una visión interdisciplinar” ce-
lebrades a Pamplona el 30 i 31 de maig de 2008.
 Va participar com a professor en els Tallers d’Envelliment Saludable, organitzats pel 
CEEC a Vic, amb el tema: Com utilitzar adequadament les medecines?
 — M. Pilar Turon Morera va ser professora del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geria-
tria organitzat pel CEEC. Fundació Mil·lenari, Vic octubre-desembre de 2007.
 Va ser professora del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria organitzat pel CEEC. 
Les Franqueses del Vallès, octubre-desembre de 2007.
 Va impartir un curs de Primers Auxilis a Prats de Lluçanès organitzat pel Departament 
d’Educació. Servei educatiu d’Osona. Gener de 2007.
 — Montserrat Vall Mayans va realitzar la xerrada i audiovisual “Experiència personal i 
professional al Camerun”, en el marc de les “Activitats Gent Gran. Setembre-desembre 2007”. 
Seva, 12/9/07.
 Va confeccionar i lliurar del capítol 8 Programas de Educación Sanitaria durante el embara-
zo, pel Curs on line de la ONG Matres Mundi i IL3-UB (19/9/07).
 Va participar a la 1a Festa de la Cooperació Catalana, des del març de la XVU, 6/10/07.
 Va ser membre del comitè organitzador del IV Congreso Universidad y Cooperación al 
Desarrollo (UAB:12-14 novembre’07), en nom de la UVic.
 Va participar a la reunió de la Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de la 
XVU, a la UIB (Mallorca, 12/12/07). 
 — Maria Carme Vilà Ormazábal va presentar la comunicació oral Capacitación de los tu-
tores de prácticas clínicas al IV Congreso de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, a 
Bilbao, l’octubre de 2007. 
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Altres

 — Lourdes Albiac Suñer va ser coordinadora del Consell Assessor de la col·lecció Salut 
d’Eumo Editorial.
 — Àngel Torres Sancho va participar com a avaluador dels projectes de recerca presen-
tats a les Beques del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB), edició del curs 2007-
08.
 Va formar part del Comitè Científic de la revista “Circular Farmacèutica” que edita el 
COFB.
 Va formar part del tribunal avaluador dels treballs de recerca del Postgrau d’Infermeria 
en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
 Va assistir al seminari de formació sobre Cómo realizar presentaciones orales en biomedicina, 
organitzat per la Fundació Dr. Antonio Esteve, de 16 hores lectives. Vic 9 i 10 de juny de 2008. 
 Va participar com a cocoordinador del Projecte MELISA en la segona fase del projecte, 
per la realització d’un “Mediador Virtual” entre els professionals d’APS de l’ABS de Salt i els usu-
aris immigrants. Aquesta segona fase va rebre un subvenció de La Caixa.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

 — Corral, José A. Convocat per ImpeVic i entrevistat pel consultor Josep Cerveró en 
relació a l’elaboració d’un full de ruta sobre el turisme de la ciutat de Vic; 3 de juny de 2008.
 — Font, Cristina. Assistència amb els alumnes de segon i tercer curs de Turisme a la xer-
rada sobre Turisme Actiu al Consell Comarcal d’Osona organitzada per Osona Turisme i la Di-
putació de Barcelona el dia 5 de març. 
 — Jaén, Ferran G. Assisteix a la conferència “El nou pla general de comptabilitat: una 
anàlisi pràctica i a fons” (Francesc Gómez, prof. EUEE de la UAB). Organitzat per l’ACCID i el 
Departament d’Empresa. UVic. 18 d’abril de 2008. Curs 2007-2008. 
 — Presenta el Dr. Jordi Pascual Escutia, professor d’Història del Pensament Econòmic 
i Història Econòmica la Universitat de Barcelona, amb motiu de la seva conferència ”Els fets de 
maig del 1937, 70 anys desprès”, organitzada pel Fòrum de Debats a Vic, el 9 de maig de 2008. 
 — Presenta el coronel d’Estat Major Alfonso García de Paadín Ahumada, amb motiu de 
la seva conferència “Per què Espanya va deixar el Sàhara?”, organitzada pel Fòrum de Debats a 
Vic, el 13 de juny de 2008. 
 — Khan, Sarah. Organitza ‘Let’s Talk’, dues jornades de grups de conversa en anglès a 
l’Aula d’Autoaprenentatge.
 — Massana, Sergi. Assisteix a la Fira del Llibre de Frankfurt, on la convidada d’honor va 
ser la Cultura Catalana. Col·laboració amb grups editorials que editen guies turístiques. 11, 12 i 13 
d’octubre de 2007.
 — Assisteix al Saló Internacional del Turisme de Catalunya (SITC) a Barcelona amb els 
alumnes de Turisme. 18 d’abril de 2008.
 — Participa a la Jornada de treball per al disseny de la nova titulació de Grau en Turisme 
a Barcelona. Organitza el CETT, Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de la UB. 26 de fe-
brer de 2008.
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 — Palomo, Anna i Massana, Sergi. Sortida d’Estudis a Roma amb els alumnes 2n curs de 
Turisme. Del 18 al 22 de febrer de 2008.
	 — Palomo, Anna. Cinema i dret (4 sessions), Col·legi d’Advocats de Vic, 2006-2007.
 — Participa a la taula rodona Creació i salut mental al cinema, UVic, 2007.
 — Conferència Maternitat i art contemporani (Jornada Art i Infància), UVic i Museu Epis-
copal, 2007.
 — Conferència L’Expressionisme, Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d’Osona de la 
UVic, 2007.
 — Conversa amb Toni Garcia, Foyer del Teatre Cirviànum, Torelló, 2008
 — Participa a la taula rodona El lloc del patrimoni historicomonumental en el desenvolupament 
de les ciutats, Patronat d’Estudis Osonencs. Temple Romà de Vic, 2008.
 — Comissaria i dissenya el catàleg de l’exposició Índex (Albert Cano, Jordi Cano, Alícia 
Casadesús, Marià Dinarès, Toni Ferron, Efraín Foglia, Toni Garcia, Quique Giménez, Ton Gra-
nero, Natàlia González, Eulàlia Grau, Jordi Lafon, Conxita Martínez, Mireia Mirambell, Mont-
sita Rierola, Laia Solé, Víctor Sunyol i Pep Vernis). Universitat de Vic, Museu de l’Art de la Pell 
de Vic, Eumo Editorial, H Associació per a les Arts Contemporànies, 2007.
 — Comissaria i edita el catàleg Perejaume. Experiencia y (re)presentación). Sala Rivadavia de 
la Diputación de Cádiz, 2007
 — Comissaria i presenta L’empremta de l’artista (Francis Bacon, Joan Brossa, Rafael Cano-
gar, Eduardo Chillida, Christo, Antoni Clavé, George Condo, Jan Dibbets, Öyvind Fahlström, 
Ferran García Sevilla, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Wifredo Lam, Sebastian Matta, 
Robert Motherwell, Lucio Muñoz, Pablo Palazuelo, Joan Ponç, Antonio Saura, Rufino Tamayo, 
Antoni Tàpies, Darío Villalba i Robert Whitman). Sales d’exposicions Can Palauet de Mataró i 
Paranimf de la Universitat de Cantabria, 2007.
 — Comissaria i presenta Rufino Tamayo. Centre Cultural Deputación de Ourense, 
2007.
 — Comissaria i presenta Christo. Realitats somniades. Centro Cívico José Saramago de Le-
ganés, 2007
 — Edita el Catàleg Jordi Lafon (Núvols, carenes, boscos i arenes), Centro Cívico/Antiguo Sa-
natorio de Sagunto, 2007
 — Edita el Catàleg Toni Ferron, Centro Cívico/Antiguo Sanatorio de Sagunto, 2008
 — Presenta Alícia Casadesús (La mirada del lloc / el lloc de la mirada), Nau Côclea, Cama-
llera, Girona, 2007
 — Presenta Conxita Martínez (Els camins de Ton i Guida), Sala H, Vic, 2007.
 — Ponce, Santi. Conferència “Impacte del ferrocarril: canvi econòmic i creixement ur-
bà”. Museu de Badalona, 4 d’octubre de 2007
 — Viladecans, Carme. Assisteix amb els alumnes de Ciències Empresarials de segon 
curs, que cursen l’assignatura de Comptabilitat II, a les Trobades d’Empresarials 2007 el 29 de 
novembre. El títol de la conferència és “La reforma comptable. Com afectarà les empreses?” Im-
partida per Oriol Amat i Francesc Gómez.
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Assistència a jornades

 — Dra. Judit Molera i Dra. Marta Otero. Assistència a la Jornada. Oportunitats per a 
l’estalvi i la reutilització de l’aigua. En el marc de la Fira de l’Aigua, PICA (Propostes Innovadores 
per a la Cultura de l’Aigua). Organització: Telecentre SBG- Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau. Febrer 2008. 
 — Dra. Judit Molera. Assistència a la Jornada Sistemes d’Informació Geogràfica al món local. 
Organització: Telecentre SBG- Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. Desembre 2007.
 Assistència a la Jornada La Gestió dels residus com a subproductes, casos pràctics. Organització: 
Centre Català del Reciclatge i Agència de Residus de Catalunya. Barcelona, Abril 2007.
 — Dra. Montserrat Vilalta i Ferrer. Participació en la xerrada-col·loqui sobre el paper 
de les dones en la societat actual a l’Ajuntament de Tona (setembre 2007). Participació en la 
xerrada-col·loqui sobre la situació de la dona en el món laboral a l’Ajuntament de Roda de Ter 
(gener de 2008).
 — Manuel Vilar i Bayó. Assistència a la jornada sobre Energies Renovables organitzada 
pel Col·legi d’Enginyeres Tècnics Industrials de Barcelona. Març de 2008.
 Asistència a les Jornades Tècniques celebrades a Barcelona dins del marc d’Energy 
Forum. Abril de 2008.
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FORMACIÓ CONTINUADA

El nou marc europeu d’ensenyament atorga a la formació continuada 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 formatives 
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’acci-

ons 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 
complements 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 2007-2008, s’han ofert una sèrie 
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  (títol propi de la Universitat de Vic)

Màster en Artteràpia1. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Nilda Estrella (UVic) i Mireia Bassols (Associació per a l’Expressió i la Co-..
municació, AEC)
Objectius: proporcionar els coneixements teòrics i pràctics per tal de formar professionals ..
competents en l’acompanyament i suport a les persones amb dificultats socials, educatives, 
personals i/o amb patiment físic o psíquic utilitzant les activitats artístiques com a instru-
ment d’intervenció. A partir de les diferències personals i culturals actualitzar les condi-
cions de l’acte creador i de la producció creativa per tal de comprendre els seus impactes i 
afavorir un procés de transformació subjectiva que ajudi la persona a inserir-se en els seus 
grups de referència social d’una manera crítica i creativa.
Professorat: Jean-Pierre Klein (Institut National d’Expression, Creation, Art et Thèra-..
pie de París), Mireia Bassols (Associació per a l’Expressió i la Comunicació, AEC), Nilda 
Estrella (UVic), Eva Bonet (llicenciada en història de l’art i artterapeuta), Teresa Monse-
gur (coreògrafa, fisioterapeuta, dansaterapeuta), Teresa Llopart (UVic), Zulema Moret 
(Grand Valley State University, EUA), José Manuel Pagan (músic, director, compositor, 
intèrpret), Anna Palomo (UVic), Montserrat Puig (UVic), M. Cinta Sadurní (UVic), Núria 
Simó (UVic), Anna Subirana (cantant, improvisadora, compositora i professora de veu), 
Alain Vigneau (actor, clown i director teatral), Víctor Fuenmayor (Universitat París VII i 
Universitat del Zúlia, Maracaibo), altres. 
Període de realització: d’octubre de 2007 a juny de 2009..
Durada: 534 hores (53 crèdits). Dos cursos acadèmics ..
Alumnes matriculats: 26..

Màster en Negocis Internacionals 2. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació..
Coordinació: Elisabet Paxau (UVic)..
Adreçat a estudiants i professionals internacionals graduats, amb un nivell intermedi d’es-..
panyol i d’anglès, que volen adquirir coneixements sobre qüestions empresarials i de nego-
cis en aquestes llengües per poder accedir al món del treball. 
Objectius:  moure’s amb desimboltura en un context empresarial en espanyol i anglès en els ..
àmbits objecte d’estudi i segons la seva especialització; desenvolupar les competències ne-
cessàries per comunicar-se amb fluïdesa i per comprendre el món empresarial i interpretar 
documentació especialitzada; prendre consciència de les diferències culturals internacio-
nals i desenvolupar estratègies per a la participació de l’empresa en els mercats exteriors; 
descobrir les diferents eines que una empresa pot fer servir per a gestionar els seus recursos 
i valorar la importància que una bona gestió dels recursos pot suposar per al desenvolupa-
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ment i el posicionament de l’empresa; conèixer i aprofitar les oportunitats que ofereixen 
les noves tecnologies en el context empresarial internacional. 
Professorat: José Antonio Corral (UVic),  Enric Casulleras (UVic), Joan Bou (UVic), Jo-..
sep Terradellas (UVic), Anna Palomo (UVic), Sílvia Cordomí (UVic), Alejandra Aramayo 
(UVic), Fina Damian (UVic), Antònia Pujol (UVic), Àngels Piñana (UVic), Joana Díaz 
(UVic), Miquel Genís (UVic), Mercè Vidal (UVic), Francesc Iglesies (UVic), Carme Co-
mas (UVic), Carolina Campalans (UVic). 
Període de realització: de setembre de 2007 a juny de 2008..
Durada: 300 hores (30 crèdits)..
Alumnes matriculats: 2..

DIPLOMA DE POSTGRAU  (títol propi de la Universitat de Vic)

Postgrau d’Infermeria en anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor (3a edició)1. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut..
Coordinació: Olga Isern (UVic), M. Carme Sansalvador (UVic), Teresa Planella (metge ..
especialista en anestesiologia i reanimació, Hospital General de Vic), Jordi Serrat (metge 
especialita en anestesiologia i reanimació, Hospital General de Vic)
Objectius: proporcionar coneixements teòrics i pràctics que permetin als professionals ..
d’infermeria desenvolupar les competències necessàries per donar una atenció integral i de 
qualitat en tot el procés perioperatori.
Professorat: personal de les unitats d’Anestèsia, reanimació i terapèutica del dolor de ..
l’Hospital General de Vic i professorat de la Universitat de Vic. Pilar Soler (UVic), Ester 
Busquets (UVic), Joan Carles Casas (UVic), Olga Isern (UVic), Jordi Serrat, Teresa Plane-
lla, Julio Roza, Mariana Arimany, Andrea Corominas, Mercè Jiménez, Jordi Boada, Pere 
Domènech, Jordi De Vicente, Josep De Ferrer, Lourdes Bigas, Rosana Franquesa. 
Període de realització:  d’octubre de 2007 a juny de 2008..
Durada: 200 hores (20 crèdits)..
Alumnes matriculats: 23..

Postgrau d’Intervenció psicomotriu preventiva 2. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Montserrat Rizo (UVic), Elisenda Serra (terapeuta ocupacional, Hospital de ..
Dia de Neurologia del Hospital Clínic de Barcelona). 
Objectius: oferir una formació teòrica, pràctica i personal als professionals interessats en ..
poder realitzar sessions de Intervenció Psicomotriu Preventiva (I.P.P) en els seus àmbits 
professionals. L’enfocament es l’aplicació de I.P.P. en les diferents edats de la vida de la 
persona, tant en situacions de prevenció com assistencials. L’I.P.P. es fonamenta en la in-
terpretació del cos en relació amb l’espai, els objectes i les persones per entendre l’estat 
emocional, físic i relacional i fer les propostes adients per fer evolucionar les seves capaci-
tats.
..



Professorat: Montserrat Moncunill (UVic), Pilar Prat (UVic), Anna Bonafont (UVic), Ro-..
sa Rosanas (UVic), Núria Franc (UVic), Montserrat Rizo (UVic), Sonia Navarro (Centre 
de desenvolupament infantil i atenció precoç, CDIAP Barcelona), Montse Pijoan (EAP 
Barcelona), Xabier Laburu (ASPACE Bilbao), Elisenda Serra (Hospital Clínic de Barce-
lona), Katy Homar (pedagoga psicomotricista Palma de Mallorca), Josep Rota (psicope-
dagoc i psicomotricista), Tomàs Sadurní (Centre de desenvolupament infantil i atenció 
precoç, CDIAP Ripoll), Iolanda Vives (psicopedagoga i psicomotricista ), Amparo Lamo-
neda (mestra psicomotricista), Rikardo Acebo.
Període de realització: de novembre de 2007 a novembre de 2008..
Durada: 200 hores (20 crèdits) ..
Alumnes matriculats: 14..

Postgrau en Direcció i gestió empresarial 3. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació ..
Coordinació: Elisabet Paxau (UVic)..
Objectius: analitzar i formular una estratègia empresarial dins d’un context de competiti-..
vitat i de globalització; conèixer la situació economicofinancera d’una empresa a partir de 
la interpretació dels estats comptables i financers; dissenyar les accions fonamentals per a 
millorar la relació amb els clients aplicant amb èxit les claus del màrqueting.
Professorat: Ferran Gustau Jaén (UVic), Ramon Fabre (UVic), Mercè Vidal (UVic), Ma-..
nel Rovira (UVic). 
Període de realització: d’octubre de 2007 a juny de 2008 ..
Durada: 150 hores (15 crèdits)..
Alumnes matriculats: 15..

CURSOS D’ESPECIALITzACIÓ

Biblioteques escolars i infantils 1. 
Organització:  Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació i Biblioteca in-..
fantil i juvenil Can Butjosa de Partes del Vallès.  
Coordinació:  Joan-Isidre Badell (UVic), Alberto Reinoso (Biblioteca Infantil i Juvenil ..
Can Bitjosa)
Objectius: formar els responsables actuals i de futur de les biblioteques dels centres educa-..
tius de Catalunya i de les biblioteques especialitzades públiques infantils i juvenils.
Professorat: professorat de Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, de ..
la Facultat d’Educació, i professorat de la Biblioteca Can Butjosa. 
Període de realització: d’octubre de 2007 a juny de 2008 ..
Durada: 210 hores (21 crèdits) ..
Alumnes matriculats: 60..
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CURSOS, jORNADES I TALLERS D’ExTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Transformació de matèries primeres biològiques1. 
Organització: Escola Politècnica Superior..
Coordinació: Lídia Raventós (UVic)..
Objectius: conèixer el procés de transformació de matèries primeres biològiques segons ..
les directives de la normativa de procés, impulsar el desenvolupament de les transformaci-
ons biològiques, fomentar la creació de noves empreses i proporcionar eines per millorar la 
gestió de les empreses biològiques ja existents.
Professorat: Lídia Raventós (UVic), Montse Escutia (Associació Vida Sana), Albert Hue-..
so (UVic), Mercè Molist (UVic), Montserrat Masoliver (UVic), Joan Picazos (president de 
Biocop), Núria Alonso (Instituto de Ecomercado, IMO)
Període de realització: de febrer a maig de 2008..
Durada: 120 hores ..
Alumnes matriculats: 12..

Nutrició ortomolecular: aplicació terapèutica2. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Núria Obradors (UVic)..
Objectius: conèixer els fonaments teòrics de la Nutrició Ortomolecular i aplicar-los en si-..
tuacions diverses, des de les alteracions del sistema nerviós fins a malalties del sistema di-
gestiu i alteracions de l’equilibri hormonal femení.
Professorat: Enric Ser (diplomat en Teràpies Naturals per l’Escola Universitària Gimber-..
nat de la UAB, Dr in Naturopathy per l’American University of Natural Medic, Florida, 
USA).
Període de realització: d’octubre de 2007 a maig de 2008..
Durada: 60 hores ..
Alumnes matriculats: 17..

L’exercici terapèutic cognoscitiu. Mètode PREFETTI (5a edició)3. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Marc Vidal (UVic) ..
Objectius: introduir les diferents parts d’aquest tipus d’exercici: estratègies de recuperació ..
del pacient amb lesions al SNC, organització motora del SNC, reorganització motora del 
SNC en situació patològica, estudi del pacient hemiplègic, teories dels exercicis, explora-
ció i valoració del pacient hemiplègic i finalment, pràctiques en casos clínics.
Professorat: Daniel Jiménez (UVic) ..
Període de realització: de març a abril de 2008..
Durada: 40 hores..
Alumnes matriculats: 16..

CYRIAX: massatge transversal profund (4a edició)4. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
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Coordinació: Carles Parés (UVic)..
Objectius: assolir els coneixements de la teoria i de la tècnica per a realitzar el massatge ..
transversal profund i integrar-lo com una competència de la pròpia activitat professional.
Professorat: Dolors Casals (UVic) ..
Període de realització: de gener a febrer de 2008..
Durada: 20 hores ..
Alumnes matriculats: 22..

Relaxació instrumental miofacial 5. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Xavier Valeri (UVic)..
Objectius: assolir un coneixement important de l’anatomia palpatòria i identificar la simp-..
tomatologia dolorosa i invalidant d’origen conjuntiu. Mitjançant un bon gest tècnic de 
l’instrumental, el ganxo, aprendre a alliberar les rigideses causants de tota la simptomato-
logia, per realitzar així els tractaments adequats en cada cas.
Professorat: Patrick Pons (fisioterapeuta del Centre Axis, Lleida), Xavier Vélez (fisiotera-..
peuta de la Creu Roja de Barcelona i del Club de Futbol la Damm).
Període de realització: de setembre a novembre de 2007..
Durada: 40 hores ..
Alumnes matriculats: 29..

Teràpia ocupacional en cures pal·liatives6. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Mireia Datsira (UVic)..
Objectius: el curs vol incidir en el concepte d’autonomia personal i confort, iniciar en el ..
treball interdisciplinari del malalt en cures pal·liatives i dotar el professional de teràpia 
ocupacional d’eines per donar resposta a les necessitats d’una persona en els darrers dies de 
la vida.
Professorat: Josep Maria Villegas, Anna Rodríguez Morera..
Període de realització: novembre de 2007..
Durada: 20 hores..
Alumnes matriculats: 25..

El mètode Pilates com a eina de treball7. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Marta Solà (UVic), Xavier Gasol (instructor de Pilates i formador de moni-..
tors, assessor tècnic del centre MiX Pilates).
Objectius: aprendre la història, els beneficis i l’aplicació del mètode Pilates en els àmbits ..
de l’activitat física i la fisioteràpia; comprendre i integrar les bases del moviment segons 
els principis de Pilates i les diferències respecte d’altres tècniques; transmetre l’essència 
del mètode per a una correcta execució; entendre el concepte de “centre”, la seva anatomia 
i la relació amb el moviment; experimentar les noves tendències del mètode i l’aplicació 
de materials i eines complementàries; aprendre a entrenar-se en les seqüències bàsiques 
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del mètode i corregir els propis errors per aconseguir millorar progressivament la tècnica; 
aprendre a guiar una tercera persona per les seqüències bàsiques amb la seguretat de no 
executar exercicis o moviments contraindicats i amb les indicacions tàctils i verbals ade-
quades.
Professorat: Meritxell Fusté (llicenciada en Educació Física, instructora internacional ..
Body Jam, instructora Peak Pilates, Mat i Reformer).
Període de realització: de febrer a març de 2008..
Durada: 30 hores..
Alumnes matriculats: 21..

Els embenats terapèutics (4a edició)8. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Elisenda Jaumira (UVic) ..
Objectius: establir unes pautes estandarditzades a l’hora de fer els embenats, conèixer les ..
conseqüències d’una mala praxi, conèixer quins són els materials disponibles més adients 
per a cada situació, conèixer les recomanacions per a la prevenció i recuperació de la lesió, 
adquirir habilitat pràctica en la realització d’embenats. 
Professorat: M. Carme Llobet (Xarxa Assistencial Althaia de Manresa), Marcel·la Sarró ..
(Xarxa Assistencial Althaia de Manresa), Dolors Rosinés (Xarxa Assistencial Althaia de 
Manresa). 
Període de realització: abril de 2008..
Durada: 20 hores..
Alumnes matriculats: 28..

Electrocardiografia bàsica per a infermeria (4a edició) 9. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Pilar Soler (UVic) ..
Objectius: adquirir els coneixements necessaris per interpretar un electrocardiograma, ..
identificar els principals canvis i complicacions cardíaques que pot presentar una persona 
monitoritzada, conèixer les pautes d’actuació adients a cada situació. 
Professorat: Núria Jarque (Unitat coronària i de postoperatori de cirurgia cardíaca (UPCC) ..
de l’Hospital Vall d’Hebron), Beth Gallart
Període de realització: d’abril a maig de 2008..
Durada: 30 hores..
Alumnes matriculats: 30..

Jornada sobre el final de la vida10. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut ..
Coordinació: Ester Busquets (UVic), Montserrat Faro (UVic), Núria Gorchs (UVic), ..
Montserrat Lorenzo (UVic), Joan Mir (UVic), Pilar Turon (UVic). 
Objectius: reflexionar sobre la mort i el morir en la cultura occidental, analitzar els aspectes ..
ètics i mèdics entorn de la mort i el morir, conèixer la regulació jurídica sobre l’eutanàsia 
i el suïcidi assistit a nivell internacional, promoure actituds ètiques entre els professionals 
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de la salut en l’atenció al final de la vida, impulsar la reflexió sobre el final de la vida entre la 
ciutadania. 
Professorat: Francesc Torralba (Facultat de Filosofia de la URL), Pablo Simon (Escue-..
la Andaluza de Salud Pública), Víctor Méndez (Universitat de Barcelona), Javier Garcia 
(Hospital Sant Joan de Déu de Granada), Pilar Loncan (Fundació Santa Susanna de Caldes 
de Montbui), Josep Porta (Servei de cures pal·liatives de l’Institut Català d’Oncologia). 
Període de realització: març de 2008..
Durada: 10 hores ..
Alumnes matriculats: 205..

 Actualització en didàctica de la llengua i la literatura (2a edició): Nou alumnat, nou currí-11. 
culum i nova immersió lingüística 

Organització: Facultat d’Educació..
Coordinació: Francesc Codina (UVic), Llorenç Comajoan (UVic). ..
Objectius: aprofundir en el coneixement de la situació sociodemogràfica i el seu impacte a ..
les escoles, orientar els ensenyants en l’aplicació dels nous currículums escolars, actualitzar 
la metodologia d’immersió lingüística (tractament de les primeres llengües dels alumnes, 
impacte de les actituds lingüístiques, formació dels mestres, etc), conèixer diverses expe-
riències educatives de centres amb un alt percentatge d’alumnat immigrant, reflexionar a 
partir dels relats de l’experiència escolar d’antics alumnes d’origen immigrant.
Professorat: Joan Badia (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya), Andreu ..
Domingo (Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB), Pere Mayans (Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya), Francesc Xavier Lamuela (Universitat de Girona), 
Josep M. Serra (Universitat de Girona), Llorenç Comajoan (UVic), Eva Gomàriz (Universi-
tat de Barcelona), Carme Carbonell (CEIP La Sínia, Vic), Carme Molist (Escola Vedruna-
Àngels, Barcelona), Núria Vilaró (AMPA del CEIP Guillem de Montrodon-Sant Miquel, 
Vic), Teresa Puntí (UVic), Youcef Allaoui (educador social), Najat El Hachmi (escriptora i 
tècnica d’acollida), Imane El Idrissi (mestra). 
Període de realització: febrer de 2008..
Durada: 15 hores ..
Alumnes matriculats: 20..

Converses pedagògiques: educació i cultura (2a edició)12. 
Organització: Facultat d’Educació ..
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, i tractant-ne les impli-
cacions pedagògiques donat que l’educació es troba enmig d’aquestes dues dimensions de 
l’activitat humana.
Professorat: Eulàlia Collelldemont (UVic), José Maria González (Fundació Santa Maria), ..
Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona), Lluís Solé (UVic), Carme Parés (actriu), Isa-
bel Sellas (UVic), Montsita Rierola (UVic), Johanna Godoy (pedagoga i coordinadora de 
programes Save the Children, Guatemala), Isabel Carrillo (UVic, Càtedra Unesco, dones, 
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desenvolupament i cultura), Antoni Tort (UVic).
Període de realització: octubre de 2007..
Durada: 15 hores  ..
Alumnes matriculats: 37..

V Jornades d’Educació en valors: construir la ciutadania des de l’educació 13. 
Organització: Facultat d’Educació, Senderi, Fundació Jaume Bofill i Xarxa d’Educació en ..
Valors.
Coordinació: Isabel Carrillo (UVic), Antoni Tort (UVic)..
Objectius: aprofundir en experiències i propostes al voltant de la construcció de la ciutada-..
nia des de l’educació tant de l’àmbit formal com no formal.
Professorat: Joan Subirats (Universitat Autònoma de Barcelona), Albert Quintana (edu-..
cació secundària), Toni Bach (regidor d’Educació d’Olot), Lluís Amat (Institut Municipal 
d’Educació d’Olot), Mercè Escardó (Biblioteca Can Butjosa Parets del Vallès), Mònica 
Pruna (Centre de Justícia juvenil Els Til·lers), Empar Miranda (Centre de Justícia juvenil 
Els Til·lers), Susana López (Centre de Justícia juvenil Els Til·lers), Rina De Cap (Cuarto 
Mundo), Isabel Carrillo (UVic), Gil Pla (UVic), Mariona Graell (Universitat de Barcelo-
na), Joan Soler (UVic), Lídia Truñó (Consorci del Lluçanès), Queralt Comella (ZER Mo-
ianès), Roser Batlle (Centre Promotor d’Aprenentatge Servei), Carme Vázquez (Grup de 
joves Polinyà), Esmeralda Romera (Grup de joves Polinyà), Antònia Guijosa (IES Llicà 
d’Amunt), Núria Muntadas (IES Llicà d’Amunt), Helena Argemí (IES Llicà d’Amunt), 
Carme Villanueva (IES Llicà d’Amunt), Teresa Feu (CEIP La Monjoia, Sant Bartomeu del 
Grau), Pilar Salamanca (CEIP La Monjoia, Sant Bartomeu del Grau), Judit Illamola (CEIP 
La Monjoia, Sant Bartomeu del Grau), Pere Roca (CEIP Andersen, Vic), Elisabet Rosell 
(CEIP Andersen, Vic), Dolors Fontarnau (CEIP Andersen, Vic), Joan Roca (geògraf i ur-
banista, projecte Majories Urbanes 1900-2025 de la Fundació Antoni Tàpies). 
Període de realització: novembre de 2007..
Durada: 7,5 hores..
Alumnes matriculats: 74..

Jornada sobre les ciències a l’educació infantil i primària14. 
Organització: Facultat d’Educació ..
Coordinació: Jordi Martí (UVic), Sebastià Riera (UVic)..
Objectius: conèixer nous recursos per treballar les ciències a l’escola; debatre sobre la inte-..
racció entre fer, pensar i comunicar com a marc general de treball a l’aula;  fomentar la col-
laboració entre les escoles i les institucions científiques per a la promoció de la investigació 
dels nens i nenes a l’escola; proposar la creació d’un espai permanent d’intercanvi entre les 
persones interessades en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències a les etapes d’infantil 
i primària. 
Professorat: Dra. Isabel P. Martins (Universidade de Aveiro, Portugal), Victòria Carbó ..
(mestra d’Educació Primària, CDEC, Departament d’Educació), Teresa Pigrau (mestra 
d’Educació Primària, CDEC, Departament d’Educació), Rosa M. Tarin (UAB, CDEC, 
Departament d’Educació), Anton Aubanell (CREAMAT, Departament d’Educació), Ma-
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nuel Moreno (UPC), Núria Coma (mestra d’Educació Primària), Josep M. Costa (UVic), 
Jordi Martí (UVic), Sebastià Riera (UVic), Roger Vila (Asociación Ibérica de Mirmecolo-
gía, Grup de Naturalistes d’Osona – Institució Catalana d’Història Natural), Teresa Feu 
(mestra d’Educació Infantil, UVic), Berta Vila (mestra d’Educació Infantil, UVic), Mont-
serrat Roca (UAB, CDEC, Departament d’Educació), Roser Ylla (mestra d’Educació Pri-
mària, CDEC, Departament d’Educació). 
Període de realització: abril de 2008..
Durada: 10 hores  ..
Alumnes matriculats: 80..

V Jornada de l’activitat física i educació. L’avaluació formativa en educació física: des de 15. 
primària fins als ensenyaments superiors. 

Organització: Facultat d’Educació..
Coordinació: Gemma Boluda (UVic), Montse Martín (UVic) ..
Objectius: compartir experiències en relació a l’avaluació formativa en estudis relacionats ..
amb l’educació física i l’esport en totes les etapes educatives; conèixer instruments d’ava-
luació formativa innovadors i beneficiosos per l’aprenentatge de l’alumnat en cada una de 
les etapes de formació; reflexionar sobre quins són els beneficis i quines les limitacions dels 
processos d’avaluació formativa en cada una de les etapes de formació. 
Professorat: David Hernández-Ligero (UVic), Didac Beltran Rey, Dr. Enric M. Sebastiani ..
(URL), Dra. Montse Martín (UVic), Dra Marta Capllonch (UB), Dr. Antonio Fraile (Uni-
versidad de Valladolid). 
Període de realització: abril de 2008 ..
Durada: 15 hores ..
Alumnes matriculats: 133..

V Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a infantil i primària16. 
Organització: Facultat d’Educació..
Coordinació: Núria Medina (UVic), Anna Vallbona (UVic)..
Objectius: conferències i col·loquis sobre els camps de la didàctica i de la metodologia de ..
l’ensenyament de la llengua anglesa a les etapes escolars d’infantil i primària.
Període de realització: novembre de 2007..
Durada: 15 hores  ..
Alumnes matriculats: 116..

La llengua que hem d’ensenyar a aprendre 17. 
Organització: Facultat d’Educació..
Coordinació: Teresa Puntí (UVic)  ..
Objectius: ser un punt de trobada, de reflexió i de debat a l’entorn dels temes més significa-..
tius de les conclusions del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants: 
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 neces-
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sitats dels destinataris, els currículums dels diferents àmbits educatius i la formació inicial 
i permanent que ha de tenir un docent d’acord amb aquests nous reptes; l’ús de les tecno-
logies de la informació i de la comunicació en el procés d’ensenyament i aprenentatge de la 
llengua. 
Professorat: Blanca Palmada (Departament d’Innovació, Universitats i Empresa), Joan ..
Badia (Departament d’Educació), Miquel Pueyo (Departament de Vicepresidència), As-
sumpta Fargas (UVic), Xavier Vila (Universitat de Barcelona), Margarida Bassols (Univer-
sitat Autònoma de Barcelona), Josep Tió (UVic), Mònica Pereña (Secretaria de Política 
Lingüística), Dolors Baro (Educació infantil i primària), M. Teresa Verdaguer (Educació 
secundària), Eduard Carrillo (Formació d’adults), Maria Jesús Clua (Consorci pera la Nor-
malització Lingüística), Eulàlia Vilaginés (Serveis Lingüística Universitaris), Dolors Font 
(Formació del professorat), Montserrat Gimeno (Secretaria de Política Lingüística), Josep 
Maria Castellà (Universitat Pompeu Fabra), Carme Rubio (IES Jaume Callís, Vic), Jordi 
Font (Consorci per a la Normalització Lingüística), Pere Pujolàs (UVic). 
Període de realització: setembre de 2007..
Durada: 15 hores..
Alumnes matriculats: 161..

Jornades Chronojump18. 
Organització: Facultat d’Educació..
Coordinació: Carles Romagosa (UVic)..
Objectius: el projecte Chronojump pretén oferir una eina de qualitat en l’àmbit de la mesu-..
ra, gestió i estadística del salt en particular, així com de qualsevol acció motriu mesurable 
amb contactes. La finalitat de la jornada és despertar la capacitat d’aprendre amb tecno-
logies lliures combinades amb instruments creats per l’alumnat, de manera que sigui ac-
cessible econòmicament, que no es violi cap norma legal o ètica, que hi hagi un alt valor 
educatiu, i una aplicació directa al propi camp de treball. 
Professorat: Carles Romagosa (UVic), Xavier Peña (UVic), Xavier De Blas (Facultat de ..
Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna), Bernat Buscà (Facultat de Psi-
cologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna), Josep Maria Padullés (INEFC, 
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), José Miguel Vélez (INEFC, Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya), Raúl Bescós (INEFC, Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Catalunya).
Període de realització: abril de 2008..
Durada: 7 hores..
Alumnes matriculats: 178..

XXV Jornades d’Universitats i Educació Especial 19. 
Organització: Facultat d’Educació..
Comitè organitzador: José Ramon Lago, Pere Pujolàs, Núria Padrós, Olga Pedragosa, ..
Gemma Riera, Jesús Soldevila, Glòria Olmos, Pilar Pou
Comitè científic: Pilar Arnáiz (Universitat de Múrcia), Juan José Bueno (Universitat de ..
La Corunya), Dolors Forteza (Universitat de les Illes Balears), Paco Jiménez (Universitat 
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de Girona), Glòria Jové (Universitat de Lleida), Núria Illán (Universitat de Múrcia), José 
Ramón Lago (Vic), Joan Jordi Muntaner (Universitat de les Illes Balears), Ángeles Parrilla 
(Universitat de Sevilla), Pere Pujolàs (UVic), Robert Ruiz (UVic), Manel Dionís Comas 
(UVic) 
Objectius: reflexionar sobre el present i el futur de l’educació especial al nostre país, donar ..
a conèixer els projectes de recerca que s’estan duent a terme a les diferents universitats 
participants en relació a l’educació especial.
Professorat: Gerardo Echeita, Ángeles Parrilla, Francesc Carbonell. ..
Període de realització: març de 2008..
Durada: 15 hores..
Alumnes matriculats: 81..
..

V Congrés d’Universitats i Educació Especial: “Educació inclusiva: interroguem l’experièn-20. 
cia”

Organització: Facultat d’Educació..
Comitè Organitzador: José Ramon Lago, Pere Pujolàs, Núria Padrós, Olga Pedragosa, ..
Gemma Riera, Jesús Soldevila, Glòria Olmos, Pilar Pou.
Comitè Científic: Pilar Arnáiz (Universitat de Múrcia), Juan José Bueno (Universitat de ..
La Corunya), Dolors Forteza (Universitat de les Illes Balears), Paco Jiménez (Universitat 
de Girona), Glòria Jové (Universitat de Lleida), Núria Illán (Universitat de Múrcia), José 
Ramón Lago (UVic), Joan Jordi Muntaner (Universitat de les Illes Balears), Ángeles Parri-
lla (Universitat de Sevilla), Pere Pujolàs (UVic), Robert Ruiz (UVic), Manel Dionís Comas 
(UVic) 
Objectius: reflexionar sobre l’educació, des d’un enfocament inclusiu, tant en l’àmbit es-..
colar com en l’àmbit social; donar a conèixer algunes experiències d’inclusió educativa que 
demostrin, des de la pràctica, que l’atenció a persones discapacitades des d’un enfocament 
inclusiu és possible.
Professorat: Montserrat Casas (EAP Solsones), Carme Barcons (USEE- MEE), Montse ..
Rocamora (Escola Arrels de Solsona), Gemma Riera (UVic), Jesús Soldevila (UVic), Pe-
re Alzina (IES- Alaior, Menorca), Begoña Ruiz de Garibay (IES Escuela de Hosteleria y 
Turismo de Gamarra, País Basc), José Antonio González (IES Escuela de Hosteleria y 
Turismo de Gamarra, País Basc), Concha Breto (Utebo, Zaragoza), Pilar Gracia (Utebo, 
Zaragoza), Manolo Rodríguez (IES Bavolar, Castellò), Fabian Aragon (IES Bavolar, Cas-
tellò), Giuliano Galassi (President Cooperativa Social CILS, Cesena, Italia), Miguel Ángel 
Verdugo (Universidad de Salamanca). 
Període de realització: març de 2008..
Durada: 15 hores..
Alumnes matriculats: 220..

Iniciació a la direcció d’actors 21. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació..
Coordinació: Santos M. Mateos..
Objectius: analitzar les eines bàsiques (la veu, el moviment, les emocions) per poder inter-..



venir i dirigir la interpretació dels actors i iniciar un viatge cap a la comprensió dels meca-
nismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic.
Professorat: Carme Parés..
Període de realització: d’octubre a novembre de 2007..
Durada: 30 hores ..
Alumnes matriculats: 16..

Realització de guions per a ficció televisiva 22. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació..
Coordinació: Santos M. Mateos..
Objectius: comprendre les diferents etapes de l’escriptura d’un guió i les exigències de la ..
indústria televisiva en comparació amb la cinematogràfica; aprendre les tècniques d’escrip-
tura i diàleg de guions per a ficció televisiva; reconèixer aquestes tècniques en els diferents 
formats i gèneres de la ficció televisiva; aplicar els coneixements adquirits.
Professorat: Damián Fraticelli ..
Període de realització: d’octubre de 2007 a gener de 2008 ..
Durada: 30 hores ..
Alumnes matriculats: 11..

Noves estratègies competitives de màrqueting 23. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació..
Coordinació: Elisabet Paxau..
Objectius: aprendre a organitzar millor la relació amb els clients i conèixer les claus per ..
aplicar el màrqueting amb èxit.
Professorat: ..
Període de realització: d’abril a juny de 2008..
Durada: 50 hores ..
Alumnes matriculats: 2..
El curs és un mòdul del Postgrau en Direcció i Gestió empresarial..

Postproducció de vídeo: introducció a after effects 24. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació..
Coordinació: Santos M. Mateos..
Objectius: fer una introducció pràctica al programa informàtic de postproducció de vídeo ..
After effects.
Professorat: Nico Juárez Latimer-Knowels, Oscar Núnez. ..
Període de realització: de març a maig de 2008..
Durada: 30 hores ..
Alumnes matriculats: 15..

El Nou pla general de comptabilitat. Principals novetats. 25. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació..
Coordinació: Elisabet Paxau..
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Objectius: comprendre el marc conceptual que regeix la nova normativa així com els prin-..
cipis comptables europeus que l’han inspirat; entendre els canvis introduïts en els criteris 
de registre i valoració de les diferents transaccions i elements patrimonials de l’empresa; 
conèixer la nova composició del balanç de situació i el compte d’explotació; aprendre a 
confeccionar els nous Estats financers: l’Estat de fluxos d’efectiu (EFE) i l’Estat de canvis 
en el patrimoni net (ECPN); estudiar els aspectes a tenir en compte en la implantació del 
nou Pla General Comptable.
Professorat: M. Àngels Fitó..
Període de realització: de febrer a març de 2008..
Durada: 12 hores..
Alumnes matriculats: 20..

Taller sobre la gestió de l’empresa industrial en temps de crisi “turnaround” 26. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació..
Coordinació: Elisabet Paxau, Anna Maria Roma...
Objectius: donar una visió de quin és l’escenari actual de l’empresa industrial, explicar ..
quins són els símptomes i nivells de deteriorament de l’empresa en una situació de crisi, i 
donar una orientació de com s’ha de gestionar una empresa en aquesta situació.
Professorat: José Ángel Martín-Borregón (director general de Fibracolor)..
Període de realització: juny de 2008..
Durada: 3 hores..
Alumnes matriculats: 11..

CURSOS DE L’AULA D’ACCÉS DIRECTE

Un total de 31 alumnes matriculats com a alumnes de formació continuada en els cursos semipre-
sencials de titulacions de la UVic.

Automatització de processos industrials (EPS)1. 
Administració i legislació ambiental (EPS)2. 
Energies renovables (EPS)3. 
Direcció comercial (EPS)4. 
Toxicología ambiental i Salut Pública (EPS)5. 
Gestió de qualitat (EPS)6. 
Disseny, planificació i gestió de sistemas productius i logístics (EPS)7. 
Enginyeria química (EPS)8. 
Normalització i lesgislació alimentàries (EPS)9. 
Químia i bioquímica dels aliments (EPS)10. 
Estratègies d’intervenció en dolor crònic (EUCS)11. 
Traducció especialitzada cientificotècnica: angles-català (FCHTD)12. 
Iniciació a la traducció: francès-català (FCHTD)13. 
Traducció especialitzada juridicoeconòmica: anglès-espanyol (FCHTD)14. 
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Cultura i civilització anglosaxones (FCHTD)15. 
Llengua francesa: nivell mitjà (FCHTD)16. 
Tècniques d’expressió escrita (català) (FCHTD)17. 
Tècniques d’expressió escrita (espanyol)  (FCHTD)18. 
Traducció especialitzada audiovisual: anglès-català o espanyol (FCHTD)19. 
Traducció de textos publicitaris (FCHTD)20. 
Dificultats d’aprenentatge: eines per l’avaluació i la resposta educativa (FE)21. 
Eines per a la diversitat des d’un enfocament inclusiu (FE)22. 

CURSOS A MIDA

Un total de 10 cursos a mida realitzats en diverses institucions. 



CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ EN EDUCACIÓ (CIFE)

L’octubre de 2007 el Consell de Direcció de la Universitat de Vic crea el Centre d’In-
novació i Formació en Educació (CIFE) i en nomena director el professor José Ramón Lago 
Martínez.

Pel novembre el director presenta al Consell de Direcció el Projecte General del Cen-
tre, que proposa tres grans àmbits d’actuació: a) Disseny, desenvolupament i avaluació del plans 
i programes de formació permanent del professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundaria 
acordats amb el Departament d’Educació en l’àmbit territorial del CIFE de la UVic. b) Desen-
volupament de la formació inicial i permanent, el plans tutorials i la innovació a la UVic per a la 
millora de la qualitat docent en coordinació amb la Comissió d’Innovació Docent de la UVic. c) 
Col·laboració amb entitats de l’administració local i comarcal i altres entitats vinculades als pro-
cessos de formació del professorat, per al desenvolupament de projectes educatius i de formació 
de professionals de l’educació en l’àmbit sociocomunitari.

El 25 de gener inaugura el CIFE el Sr. Ernest Maragall, conseller del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en un acte presidit per la rectora, el degà de la Facul-
tat d’Educació, i un representant de l’Ajuntament.

Durant aquest curs les actuacions més destacades en cada un dels àmbits d’actuació del 
CIFE han estat:

 Formació permanent del professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària.  a) 

Es van fer diverses reunions amb el Departament d’Educació sobre les activitats de 
Formació Continuada de la Facultat d’Educació, que van donar lloc a un conveni de finançament 
d’aquestes activitats per als propers cursos. 

Es va continuar la tasca de suport al desenvolupament del Pla de Formació de Zona del 
Servei Educatiu d’Osona. Fruit d’aquesta col·laboració que es presta des de la Facultat d’Educa-
ció, pel juliol el subdirector general de Formació i Desenvolupament del Personal Docent, Sr. 
Joaquim Nuñez, va fer l’encàrrec formal al CIFE de ser el referent per a la Formació del Profes-
sorat del Servei Educatiu d’Osona i va proposar un pla de treball per als propers cursos. Pel juliol 
es va arribar a un acord per al finançament d’aquesta tasca.

Durant l’abril i el maig es van constituir els primers Grups de Formadors i Grups de 
Treball del CIFE amb professors de la Facultat d’Educació i docents de la comarca. Es van cons-
tituir els grups “Aprendre a ensenyar ciències a l’escola primària”, “Educació inclusiva”, “En-
senyament de les matemàtiques a Educació Infantil i Primària”, “Ensenyament de la llengua a 
Educació Primària” i “Educació Infantil”.

Pel juny es va lliurar al Departament d’Educació el Pla de Treball 2008-09 en el qual, a 
més de les activitats de Formació Continuada de la Facultat d’Educació, es presentava la primera 
proposta de 4 cursos de formació continuada propis del CIFE.
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Formació del professorat, innovació i millora de la qualitat de la docència universitària. b) 

L’abril de 2008 es presenta el CIFE a la Comissió d’Innovació Docent i s’aproven les 
línies generals de les activitats de formació continuada del professorat de la UVic a l’entorn de 
tres eixos: elaborar plans de formació docent plurianual per a la UVic, dissenyar i impulsar la for-
mació inicial del nou professorat, i realitzar activitats d’intercanvi i promoció d’experiències de 
millora de la qualitat docent. A la reunió del maig s’aproven els continguts de les Jornades d’In-
novació Docent a realitzar a finals del curs 2007-08 i el primer quatrimestre del curs 2008-09.

El 26 i 27 de juny té lloc la primera Jornada d’Intercanvi d’Innovacions Docents en Crè-
dit ECTS de la UVic. En la taula rodona “Sessions de treball dirigit”, coordinada  per Núria Si-
mó (Facultat d’Educació), intervenen els professors Pere Quer (Facultat de Ciències Humanes 
Traducció i Interpretació), Joan Ramon Rodríguez (Facultat d’Empresa i Comunicació) i Albert 
Juncà (Facultat d’Educació). La professora Lucrecia Keim imparteix el taller “L’avaluació per 
competències en els crèdits ECTS”. 

 Col·laboració amb altres entitats en projectes educatius i en formació de professionals de l’educació en c) 
l’àmbit sociocomunitari. 

Continuant la col·laboració que ha ja es portava a terme des de la Facultat d’Educació, 
el CIFE ha donat suport a la realització d’activitats del Grup de Mestres d’Osona, com l’organit-
zació, pel maig, de la conferència-col·loqui “Estat actual de la Llei Catalana d’Educació” amb la 
intervenció de Ricard Aymerich, president de la FMRP de Catalunya. El mes de juliol es va do-
nar suport a l’organització de la XXVII Escola d’Estiu d’Osona amb tema “El treball escolar per 
competències: què cal aprendre avui dia”.

Es va iniciar una col·laboració amb el grup de la Mesa 1 de les Jornades 0-12 dels MRPS 
que porten els professors Rosa Guitart, Esther Fatsini, Ramon Sitjà, i la mestra Rosa Gibert. Es 
va donar suport a l’organització de la Jornada que tingué lloc pel juny a Folgueroles i es va crear 
un Grup de Treball Virtual amb mestres de tot Catalunya que participen en el debat permanent 
d’aquesta Mesa.

Les converses amb el responsables de Formació del Professorat de les Escoles Vedrunes 
de Catalunya va servir per impulsar un conveni de col·laboració amb la UVic, pel qual el CIFE 
realitza a partir del curs 2008-09 tasques de certificació de la Formació Continuada d’aquesta 
institució.  
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ESCOLA D’IDIOMES

PRESENTACIÓ

El curs acadèmic 2007-08, així com el curs que ara inaugurem 2008-09, estan marcats per la ce-
lebració de l’Any Internacional de les Llengües. Ja a la memòria del curs passat destacàvem la de-
claració per part de l’ONU de l’any 2008 com a Any Internacional de les Llengües amb l’objectiu 
de difondre i defensar la diversitat lingüística i cultural del món. 

L’any 2004 la Unió Europea va crear una cartera de Multilingüisme que formava part de 
la cartera d’Educació, Cultura i Multilingüisme, i que des de gener de 2007 constitueix una car-
tera pròpia encapçalada pel romanès Leonard Orban. El comissionat va esmentar, entre altres, 
tres polítiques a desenvolupar: el foment de l’aprenentatge d’idiomes i la promoció de la diversi-
tat lingüística en la societat; la promoció d’una economia multilingüe sana; i donar als ciutadans 
l’accés a la legislació de la Unió Europea en la seva pròpia llengüa.

La idea subjacent a aquesta iniciativa és destacar la importància fonamental de les llen-
gües en el si d’una Europa unida que vol treballar conjuntament i que necessita que la gent dels 
diversos països que la conformen, s’entenguin. El coneixement de llengües és essencial per a l’in-
tercanvi d’idees, la mobilitat, l’accés a la informació, i per contribuir a una major competitivitat 
d’Europa. 

Aquest curs s’han iniciat els primers estudis en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenya-
ment Superior. Per a l’elaboració dels plans d’estudis de les noves titulacions s’han tingut molt 
presents la necessitat de desenvolupar estratègies per promocionar el multilingüisme i el paper 
fonamental que han de tenir les escoles d’idiomes universitàries. L’Escola d’Idiomes de la UVic 
està preparada per assumir aquest paper a la nostra Universitat. 

OFERTA D’IDIOMES

 S’han fet cursos de set llengües diferents: alemany, anglès, àrab, castellà, francès, italià i 
xinès, i s’han impartit cursos de preparació d’exàmens oficials de la Universitat de Cambridge. El 
nombre d’estudiants en aquests cursos ha estat de 353 el que suposa un increment del 30%. L’ob-
jectiu principal per al curs 2008-09 és consolidar aquest creixement. També cal constatar l’èxit 
de l’oferta dels cursos de conversa Parlons! i Eating in English. 
 Aquest estiu es desenvolupà la 2a edició de l’Escola d’Idiomes d’Estiu en el marc de la 
Universitat d’Estiu de la UVic. Hem passat de dos grups a quatre i de 18 a 45 estudiants. 
 Pel que fa a cursos in company hem continuat fent formació en anglès a Bonpreu SA, i s’ha 
fet un curs de xinès a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.
 També s’han impartit tres cursos d’anglès de diferents nivells per al PAS i el PDI de la 
UVic.
 Pel juny el Instituto Cervantes va reconèixer la Universitat de Vic i la seva Escola d’Idi-
omes com a centre examinador del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). Així 
doncs, a partir del proper curs es començaran a fer els exàmens perquè els estudiants internacio-
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nals que ho desitgin puguin tornar al seu país amb un títol oficial de llengua castellana.
 Durant el primer quadrimestre del curs 2007-08, des l’Escola d’Idiomes i els departa-
ments de llengua dels centres es va distribuir una prova de nivell d’anglès als estudiants de primer 
curs per fer un diagnòstic del nivell real amb què arriben a la UVic. La prova la van fer 473 estudi-
ants –un 45% dels estudiants de primer curs i de nou accés. En una escala fins al nivell 6, un 1,69% 
van donar un nivell 0; un 32,77% un nivell 1; al nivell 2 hi va arribar un 25,35% dels estudiants; al 
nivell 3 un 20,30%; al nivell 4 un 15,01; i al nivell 5 un 4,86%. Aquestes dades permetran prendre 
les mesures necessàries per augmentar el nivell allà on calgui abans d’introduir assignatures de 
contingut en anglès i, allà on el nivell sigui adequat, apostar per impulsar el coneixement d’una 
altra llengua estrangera.

ACTIVITATS ExTRAACADÈMIqUES

El 4 de març el Sr. Antoni Mir, director de la Casa de les Llengües, va impartir la xerrada “La Casa 
de les Llengües i l’Any Internacional de les Llengües” amb què la UVic inaugurava la celebració 
de l’Any Internacional de les Llengües. 
 El 14 de març el Dr. Javier Montiel va impartir la conferència Interculturalidad, plurilin-
güismo, multilingüismo en el contexto empresarial. 
 El 5 d’abril el Sr. Isidor Marí ens va parlar de “Les llengües minoritàries i el seu reconei-
xement internacional”. També en aquest context es va organitzar la representació en anglès de 
l’obra Dr. Jekyll i Mr Hide. 

PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’IDIOMES

PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT DE L’ESCOLA D’IDIOMES

Externs

E. col·laboradores

PAS / PDI

Exestudiants UVic

Estudiants UVic

Erasmus

28%

3%

6%

5%
11%

47%
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DISTRIbUCIÓ DELS ALUMNES

55%

8%
3%

10%

12%

8% 4%

Castellà

Xinès

Italià

Àrab

Anglès

Alemany

Francès

SERGI DOMÍNGUEz I TARRAGONA

Director
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xIII UNIVERSITAT D’ESTIU. VIC 2008

La Universitat de Vic ha ofert, en aquesta XIII edició de la Universitat d’Estiu, un total 
de 25 cursos, 3 jornades i 4 escoles d’estiu. 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 univer-
sitats. 

Del conjunt de la programació d’enguany ha destacat la continuïtat d’alguns cursos que 
ja s’han realitzat en altres edicions i l’oferta de jornades i escoles d’estiu per cobrir les necessitats 
formatives de professionals de diverses àrees de coneixement. Algunes d’aquestes activitats han 
estat adrecades a un públic d’àmbit estatal i també internacional.

Els cursos s’han agrupat en les temàtiques de: Activitat física i esport, Art, disseny i huma-
nitats, Biociències, Educació, Empresa, Informació i documentació, Nutrició i aliments i Salut i, conjun-
tament amb les Jornades i les Escoles d’Estiu s’han impartit a diferents indrets de Catalunya per 
tal de fer present la Universitat de Vic d’una manera més àmplia i facilitar als interessats la pos-
sibilitat d’assistir-hi: Vic (24), Barcelona (2), Granollers (2), Roda de Ter (1), Montesquiu (1) i el 
Lluçanès (1).

PLATAFORMA CULTURAL

Acte inaugural
Homenatge a l’Associació Sant Tomàs-Parmo. Encomi a càrrec del Dr. Josep Casanovas. 
Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic

Exposició 
La Gran Guerra (1914-1918): causes i conseqüències
Mostra de trenta fotografies del fons Ferran Catà i Família, i cedides pel Centre 
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell. Exposició comissariada per Josep Padrós (fotò-
graf) i Llorenç Soldevila (professor de la UVic).
Museu Industrial del Ter (Manlleu)
Organitza: Oficina de Gestió Cultural 

Conferències i cine fòrum
En el marc de l’exposició La Gran Guerra (1914-1918): causes i conseqüències
— Conferència inaugural “Experiències d’un corresponsal d’avui”, a càrrec Plàcid Gar-
cia-Planas (La Vanguardia)
— Conferència “Art i Guerra” a càrrec de la Dra. Carme Sanmartí (UVic)
— Conferència “Corresponsals de premsa catalans a la primera guerra mundial” a càr-
rec del  Dr. Manuel Llanas (UVic)
—  Cine fòrum “Senderos de Glória (1957) de Stanley Kubrick”. Presentació a càrrec de 
Miquel Pérez (UVic)
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— Museu Industrial del Ter (Manlleu)
Organitza: Oficina de Gestió Cultural 

Presentació dels Serveis Lingüístics de la UVic
En el marc de la celebració de l’Any Internacional de les Llengües. Durant l’acte 
d’inauguració tingué lloc la conferència “Nord enllà: la llengua catalana a les universi-
tats europees” a càrrec del Dr. Tilbert Stegmann
Organitza: Serveis Lingüístics Oficina de Gestió Cultural 

Mostra artística
4a Mostra d’Arts Plàstiques i Visuals de la UVic
Presentació de les obres participants. Mostra organitzada amb la voluntat de potenciar 
les activitats artístiques que desenvolupen els membres de la comunitat universitària de 
la UVic amb inquietuds literàries.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural

Exposició fotogràfica
El soroll i la contaminació acústica
Exposició de les fotografies que han participat en el VI Concurs Fotogràfic de Medi 
Ambient “Universitat de Vic”.
Organitza: Escola Politècnica Superior (UVic), Servei d’Audiovisuals de la UVic, Àrea 
de les TIC (Servei d’Informàtica de la UVic), Àrea de Comunicació i Àrea d’Estudiants 
de la UVic.

Presentació de llibre
L’Islam, un veí per conèixer, de Claude Carcenac, professora de la Universitat de Vic i 
especialista en història de les religions. Editat per Eumo Editorial dins la col·lecció “Al 
dia”. 
Organitza: Eumo Editorial.

Exposició, entrevista i reconeixement
— Esportistes catalanes del segle XX
Homenatge a dones catalanes que han assolit gestes importants en el món de l’esport 
en una època en la qual era una activitat totalment masculina. Aquesta exposició vol 
promoure la seva visibilitat mitjançant el recordatori biogràfic de les seves carreres es-
portives.
Organitza: grup de recerca de la UVic “Estudis de gènere, dona i societat”, CEID-
UVic i Oficina de Gestió Cultural 

— Entrevistes amb catalanes d’avui
Entrevista en directe a l’exnedadora Montserrat Tresserres Dou
Organitza: grup de recerca de la UVic “Estudis de gènere, dona i societat”, CEID-
UVic i Oficina de Gestió Cultural 
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— Diplomes al mèrit esportiu. UVic 2008
Reconeixement als esportistes que han destacat en els campionats universitaris durant 
el curs 07/08, i a les persones que donen suport a la promoció de l’esport a la UVic.
Organitza: Servei d’Esports i Oficina de Gestió Cultural de la UVic

Jornada de Portes Obertes de la Xarxa de Custòdia del Territori
Amb motiu del seu cinquè aniversari i amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que 
desenvolupa.
Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori.

CURSOS

Activitat física per a persones grans en situaicó de dependència
 Coordinació del curs: Isabel Carrera (UVic)

Professorat: Anna Bonafont (UVic), M. Josep Caldés (HSC), Montse Casellas (HSC), 
Manel-Dionís (UVic) i Isabel Carrera (UVic).

 Alumnes matriculats: 18
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 13  
     Altres universitats i/o professionals: 5

Arqueologia. Excavació i experimentació arqueològica (12a 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 (Fundació Privada l’Esquerda), 
Jordi Martí (UVic), Oriol Amblàs (Escola d’Art de Vic), Maria Ocaña (Fundació Priva-
da l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera (Fundació Privada l’Esquerda), David Serrat 
(UB), Imma Ollich (UB – Fundació Privada l’Esquerda)
Alumnes matriculats: 11

 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 4
     Altres universitats i/o professionals: 7

Fotografia digital de natura (2a edició)
 Coordinació del curs: Jordi Viver (UVic)
 Professorat: Carles Martorell (biòleg i fotògraf)
 Alumnes matriculats: 20
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 8  
     Altres universitats i/o professionals: 12 

Freehand vs. Illustrator
Coordinació del curs: Mar Moreno (Bau, Escola Superior de Disseny)
Professorat: M. Àngels Fortea (Bau, Escola Superior de Disseny)

 Alumnes matriculats: 19
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Història de l’astronomia
 Coordinació del curs: Enric García (Fundació Observatori Esteve Duran)
 Professorat: Enric García (Fundació Observatori Esteve Duran)

Alumnes matriculats: 17
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 10
     Altres universitats i/o professionals: 7 

Iniciació a les tècniques d’estampació serigràfica
Coordinació del curs: Mar Moreno (Bau, Escola Superior de Disseny)
Professorat: Manuel Gómez (Bau, Escola Superior de Disseny)

 Alumnes matriculats: 19

Macroinvertebrats aquàtics continentals: aplicacions en recerca, gestió i canvi global
 Coordinació del curs: M. Goretti Merseburger (UVic)

Professorat: Jesús Ortiz (biòleg doctorat) i M. Goretti Merseburger (UVic)
 Alumnes matriculats: 24
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 7  
     Altres universitats i/o professionals: 17

El llenguatge audiovisual en el currículum obligatori (2a edició)
 Coordinació del curs: Montse Casas (UVic)
 Professorat: Joan Ferrés (UPF), Aurora Maquinay (Dept. Educació de la Generalitat de  

Catalunya), Montserrat Moix (UVic), Montse Casas (UVic), Vicenç Gil (Dept. Educació 
de la Generalitat de Catalunya),

 Alumnes matriculats: 28
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 4
     Altres universitats i/o professionals: 24

El mestre creatiu
 Coordinació del curs: Dolors Rusinyol (UVic)

Professorat: Eva Marichalar (UVic).
 Alumnes matriculats: 21
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 9  
     Altres universitats i/o professionals: 12

Disseny de pàgines web educatives
 Coordinació del curs: Marta Marimon (UVic)

Professorat: Marta Marimon (UVic)
Alumnes matriculats: 20

 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 4  
     Altres universitats i/o professionals: 16 
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Lluçanès territori educador: recursos educatius en l’entorn
Coordinació del curs: Consorci del Lluçanès
Professorat: Marc Ordeix (Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu Indus-
trial del Ter), Marta Homs (Sols, música i tradició al Lluçanès), Mireia Plans (Dietista-
nutricionista), Àngel Sedó (Granja escola Les Obagues), Montse Sucarrats (Centre de 
Recursos Pedagògics de Perafita), Xavier Barniol (Associació Ç trencada i Consorci del 
Lluçanès)

 Alumnes matriculats: 11
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 1  
     Altres universitats i/o professionals: 10 

Tècniques de relaxació per a mestres i professors
Coordinació del curs: Gil Pla (UVic)
Professorat: Montserrat Mestre (infermera i màster en Sofrologia Caycediana).
Alumnes matriculats: 30

 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 8  
     Altres universitats i/o professionals: 22

Violència a les aules. Prevenció i tractament del Bullying (3a edició)
 Coordinació del curs: Joan Sala (UVic)

Professorat: Joan Sala (UVic)
 Alumnes matriculats: 29
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 4 
     Altres universitats i/o professionals: 25 

Taller de negociació (5a edició) 
Coordinació del curs: José A. Corral (UVic)
Professorat: Joan Sala (UVic), Francesc Baqué (UVic), Santi Rovira (Confisergur), José 
A. Corral (UVic), Clara Prat (System Institut), Irene Colom (UVic)

 Alumnes matriculats: 18
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 11
     Altres universitats i/o professionals: 7

Edició digital bàsica on-line: llibres, fotografia i música
 Coordinació del curs: Ricard Giramé (UVic)

Professorat: Marc Vaillo (UVic), Eva Font (InformaTIC), Jordi Molas (InformaTIC)
Alumnes matriculats: 11

 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 10 
     Altres universitats i/o professionals: 1

Introducció a la restauració del paper
 Coordinació del curs: Irene Llop (UVic), Roser Vilardell (Scriptorium de Ripoll).
  Professorat: M. Àngels Espona (Museu Etnogràfic de Ripoll), Roser Vilardell (Scripto-

rium de Ripoll)
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Alumnes matriculats: 15
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 6 
     Altres universitats i/o professionals: 9

Alimentacions alternatives (4a edició)
 Coordinació del curs: Eva Rovira (UVic) i Núria Obradors (UVic)

Professorat: Montserrat Illán (UB), Toni Quesada (metge medicina tradicional xinesa 
i infermer CAP Manresa), Jian Cai (metge medicina tradicional xinesa, Universitat de 
Pequín)

 Alumnes matriculats: 23
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 20
     Altres universitats i/o professionals: 3 

Biohabitabilitat: la salut a través de l’hàbitat
Coordinació del curs: Montserrat Faro (UVic)
 Professorat: Elisabet Silvestre (especialista en citogenètica humana, experta en geobio-
logia i consultora de fengh shui).

 Alumnes matriculats: 10
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 9  
     Altres universitats i/o professionals: 1

Cyriax: massatge transversal profund (5a edició)
 Coordinació del curs: Carles Parés (UVic)

Professorat: Dolors Casals (UVic)
 Alumnes matriculats: 20
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 18  
     Altres universitats i/o professionals: 2 

Epidemiologia genètica
 Coordinació del curs: Malu Calle (UVic), Pere Roura (Consorci Hospitalari de Vic)

Professorat: Víctor Urrea (UVic), Núria Malats (CNIO, Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas), Malu Calle (UVic).

 Alumnes matriculats: 22
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 8  
     Altres universitats i/o professionals: 14 

La dansa del ventre com a instrument terapèutic (4a edició)
 Coordinació del curs: Roser Picas (UVic)

Professorat: Manel del Moral (fisioterapeuta), Sara López (professora de dansa orien-
tal, psicòloga i terapeuta ocupacional), Olga Ruiz (infermera, fisioterapeuta i llevadora), 
Marta Solà (UVic), Roser Picas (UVic).

 Alumnes matriculats: 29
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 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 23  
     Altres universitats i/o professionals: 6 

Prevenció de riscos laborals en l’àmbit sanitari (4a edició)
  Coordinació del curs: Marc Vidal (UVic), Miquel Vilardell (Consorci Hospitalari de 

Vic)
Professorat: Rosa Carreras (Institut Assistència Sanitària Girona), Jaume de Montserrat 
(Centre de Seguretat i Salut en el Treball, Girona), Francesc Fibla (Hospital Sant Joan de 
Déu, Barcelona), Joan Inglés (Servei Prevenció, Grup Sagessa), Rafel Padrós (Hospital de 
Sant Pau, Barcelona), Àngel Plans (Institut Català d’Oncologia), Francesc Serra (Mútua 
Asepeyo, Vic), Gemma Tapias (Consorci Sanitari del Maresme), Albert Mariné (Corpo-
ració Parc Taulí, Sabadell), Miquel Vilardell (Consorci Hospitalari de Vic).

 Alumnes matriculats: 21
 Procedència de l’alumnat:  Universitat de Vic: 12  
     Altres universitats i/o professionals: 9 

ESCOLA D’ESTU D’IDIOMES

Cursos intensius: Anglès, Alemany, Francès i Xinès
 Coordinació dels cursos: Escola d’Idiomes de la UVic
 Alumnes matriculats: 42 

jORNADES I ESCOLES D’ESTU 

Jornada d’accessibiliat universal: disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom
 Coordinació: Mireia Datsira (UVic)

Ponents: Carme Capdevila (consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya), Efren Carbonell (membre del grup RECEDIS de l’Organització Mundial de 
la Salut, director del Centre d’Eduació Especial ASPASIM de Barcelona), Xavier Mora-
les (fisioterapeuta i osteòpata, excorredor de l’Equip Paralímpic Espanyol d’Esquí, fun-
dador de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i director del projecte Ventsurf per 
a totom), Daniel Guasch (Càtedra d’Accessibilitat-Arquitectura, Disseny i Tecnologia 
per a tots, UPC), Imma Alemany (Fundació Desenvolupament Comunitari), Àngel Gar-
cía (conseller de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i membre del Consell 
Assessor del Centro Español de Subtitulado y audiodescripción, Real Patronato sobre la 
Discapacidad), Teresa Palahí (Delegada territorial de l’ONCE a Catalunya).

 Alumnes matriculats: 67

Jornada: Teràpia ocupacional i noves visions
 Coordinació: Tamara Gastelaaars (UVic)

Ponents: Eva Fornaguera (terapeuta ocupacional, UVic), Joaquim Fonoll (UVic), Iván 
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González (terapeuta ocupacional i psicodramatista), Jennifer Gallego (terapeuta ocu-
pacional i psicodramatista), Josep Duran (narrador i animador sociocultural), Àngel 
Izquierdo (terapeuta ocupacional), Tamara Gastelaars (UVic), Marco Raya (terapeuta 
ocupacional), Fina ruiz (psicòloga, Associació Joia).

 Alumnes matriculats: 49

Escola d’Estiu. Atenció integrada i malalties cròniques: experiències en gestió de casos
Coordinació: Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya (CEEC)
Ponents: Eva Alda (metge, coordinadora atenció continuada), Antoni Anglada (Direc-
tor gerent del Consorci Hospitalari de Vic), Josep M. Argimon (Divisió d’Avaluació de 
Serveis del CatSalut), Montse Blasco (infermera, Serveis d’Atenció a la Dependència, 
Hospital de la Santa Creu), Xavier Costa (metge de família, ABS Tona, Institut Cata-
là de la Salut), José Augusto García Navarro (geriatre, gerent àrea operativa i director 
atenció primària Grup SAGESSA), Carles Illa (director de Desenvolupament de nego-
ci, IASIST), Assumpta Llagostera (infermera, Institut Català de la Salut), Susan Pickard 
(metge, National Primary Care Research and Development Centre, UK), Jordi Roca 
(director de l’Hospital de la Santa Creu de Vic), Josep Sadurní (cardiòleg, Consorci Hos-
pitalari de Vic), Montse Solé (infermera gestora de casos, Hospital de la Santa Creu de 
Vic), Pere Solé (metge rehabilitador, director de rehabilitació del Consorci Hospitalari 
de Vic),  Guadalupe Valdés (farmacòloga, responsable farmàcia del SISO), Ingrid Vargas 
(economista, Servei d’Estudis del Consorci Hospitalari de Catalunya), Núria Viñas (tre-
balladora social, referent del ProdeP d’Osona), Elisenda Ylla (infermera, Hospital de la 
Santa Creu de Vic).
Alumnes matriculats: 56

Escola d’Estiu d’Osona. Competències bàsiques des d’un enfocament renovador
Coordinació: Grup de Mestres d’Osona, Centre de Recursos Pedagògics d’Osona i Fa-
cultat d’Educació de la UVic
Formadors: Ignasi Vila, Neus Sanmartí, Jordi Martí, Joan Domènech, Antoni Zabala

 
QUAM’08 Quinzena d’Art de Montesquiu: Criteri, Discurs, Discussió

Coordinació: Maite Palomo (H. Associació per a les Arts Contemporànies), David G. 
Torres (crític d’art i comissari d’exposicions)
Ponents: Ignasi Aballí, Martí Anson, Antonio Ortega, Dora García, Mabel Palacín, Víc-
tor Sunyol, Bartomeu Marí, Àlex Nogueras, David Armengol, David G. Torres, Ferran 
El Otro, Rubén Martínez, Eduardo Pérez-Soler, Sergi Aguilar, Anna Capella, Octavi Co-
meron.
Alumnes matriculats: 43

Summer School: Seminar i media & nationalism
Coordinació: Cristina Perales (UVic), Iker Merodio (Universida País Vasco UPV-
EHU)
Ponents: Ephraím Nimni (Queen’s University of Belfast), Cristina Perales (UVic), Mon 
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Rodríguez (UVic), Ferran Domínguez (UAB), Daty Hayward (Queen’s University of Bel-
fast), AdrianGuelke (Queen’s University of Belfast), Peter Lynch (University of Stirling), 
Enric Castelló (URV), Elisabeth Lloyd (Scottish Parliament), Jordi Argelaguet (UAB), 
Josep Burgaya (UVic), Salvador Cardús (UAB), Xavier Giró (UAB), Antoni Batista (URV 
i UAB), Pedro Ibarra (UPV-EHU), Igor Filibi (UPV-EHU), Zoe Bray (UPV-EHU), Lu-
di Thouverez (Besançon-UAB), Iker Merodio (UPV-EHU)
Alumnes matriculats: 23

En el conjunt de cursos s’hi ha matriculat 722 persones hi han participat 80 professors/es, 71 
ponents i una llarga llista d’institucions i empreses que han col·laborat amb la Universitat d’Estiu 
de Vic:

L’Ajuntament de Vic i Caixa de Manlleu com a patrocinadors .
La Xarxa Vives d’Universitats com a marc organitzatiu .
Eumo Editorial .
Eumogràfic .
Centre Tecnològic i Universitari de Granollers CTUG – Ajuntament de Granollers .
Castell de Montesquiu .
H. Associació per a les Arts Contemporànies .
Escola Superior de Disseny Bau .
Fundació Privada l’Esquerda .
Departament d’Història Medieval de la UB .
Butser Ancient Farm (UK) .
Consorci Hospitalari de Vic .
Sistema Integral de Salut d’Osona .
Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya (CEEC) - Hospital de la Santa Creu de  .
Vic
Fundació Privada Observatori Esteve Duran .
Institut Superior de Ciències Religioses de Vic .
Consorci del Lluçanès .
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya .
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya .
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya .
ONCE Catalunya .
Càtedra d’Accessibilitat, arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom de la UPC .
Institut Català de les Dones .
Consell Català de l’Esport .
Diputació de Barcelona .
Càtedra Unesco “Dones, desenvolupament i cultures” .
Orquestra Simfònica del Vallès – Obra Social “Fundació La Caixa” .
Grup Mestres d’Osona  – Centre de Recursos Pedagògics d’Osona .
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona CEID – UVic .
Centre per a l’autonomia personal Sírius-Osona .
Institut Municipal d’Acció Cultural – IMAC de l’Ajuntament de Vic .
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Institut Municipal de Promoció Econòmica – IMPEVIC de l’Ajuntament de Vic .
Consell Comarcal d’Osona .
Institut d’Estudis Autonòmics - IEA .
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea .
Universitat Autònoma de Barcelona .
Universitat Rovira i Virgili .
Quuen’s University Belfast .
University of Stirling .
Scriptorium de Ripoll .
Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell .
Museu Industrial del Ter  .
Xarxa de Custòdia del Territori .
Gesqua .
Artyplan .
Òptica i ortopèdia Comas .
Help Concept .
Dalinox .
Consultori Bayés Vic .
Aytona .
Editorial Médica Panamericana .
Mundoabuelo .

ORGANITzACIÓ

Comissió Permanent
Joan Masnou, president de la XIII Universitat d’Estiu de Vic 
Marta Marimon, Facultat d’Educació
Josefina Guix, Facultat d’Economia i Empresa
Berta Vilageliu, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Marc Vidal, Escola Universitària de Ciències de la Salut
Jordi Viver, Escola Politècnica Superior
Sergi Domínguez, Escola d’Idiomes 
Montse Simon, coordinadora de la XIII Universitat d’Estiu de Vic 



AULA D’ExTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D’OSONA

Aquesta memòria corresponent a l’exercici de 2007, es  a dir de l’1 de gener de 2007 a 31 de de-
sembre de 2007, ja que, d’acord amb el que estableix la llei i els estatuts, aquesta memòria ha de 
correspondre a l’any natural i no al curs acadèmic. Igualment es farà amb l’estat de comptes i el 
pressupost de l’associació.
 En començar el curs 2007-2008 l’associació tenia 550 associats, ja que en l’Assemblea 
General de juny de 2007 es va acordar establir en aquesta quantitat el nombre de associats reco-
manable. 
 El 9 d’octubre de 2007 tingué lloc la inauguració del curs acadèmic amb la presència de 
les autoritats civils i acadèmiques. Va impartir la lliçó inaugural el Sr. Salvador Cardús i Ros, so-
ciòleg i economista, amb el títol “La convivència com a valor”. Posteriorment les autoritats van 
firmar en el llibre d’Or de l’Aula, que inauguràvem.  
 Com és habitual l’activitat principal de l’Aula han estat les conferències setmanals de 
formació. Hem fet un esforç especial per resoldre un del problemes dels anteriors cursos en què 
sempre hi havia un nombre superior de temes relacionats amb humanitats. Aquest curs hem 
aconseguit equilibrar les conferències entre humanitats (11) i ciències (12).
 Aquestes 33 conferències, amb el fil conductor de La Convivència han estat impartides 
per personalitats de gran nivell com ara Salvador Cardús, que va impartir la d’inauguració; Fèlix 
Martí va parlar de “Les religions, factor de pau o de guerra”; Xavier Masllorens ”De la defensa 
militar a la seguretat humana”; M, Àngels Petit “La violència a la Prehistòria”; Màrius Serra “En-
viar i rebre”, Antoni Pladevall “La Revolta Remença a la Catalunya Vella”, Ricart Gili “La mú-
sica de jazz: origen i característiques bàsiques”; Pilarín Bayés i Nando Jubany “La cuina d’abans 
a Osona”; Francesc Mauri “El canvi climàtic”; Francesc Lozano “Tots els colors del món”; Joan 
Vives “Mozart: els anys daurats”; Antoni Dalmau “Trobadors i joglars”, etc.
 La mitjana d’assistència a les conferències ha estat de 261 alumnes, és a dir, un 50,4% dels 
associats, amb un màxim del 55,3% i un mínim del 40,4%. La valoració global tant de les confe-
rències com dels conferenciants és molt satisfactòria.
 Durant el 2007 s’han dut a terme, també, aquestes activitats:

 . Febrer: Club de lectura sobre el llibre “Camí de sirga” de Jesús Montcada.
 . El 8 de febrer es va fer una sortida a Girona.
 .  L’1 de març es va anar al Teatre Nacional de Catalunya a veure l’obra “Don Gil de las cal-

zas verdes”.
 . El 29 de març es va fer una sortida a Vallbona de les Monges.
 .  El 18 d’abril es va fer la presentació i l’entrega del llibre “Osona: Testimonis del segle 

XX”.
 .  El 25 d’abril es va celebrar la diada de Sant Jordi amb obsequi de la rosa i el llibre “El mes-

tre de Kheops”, d’Albert Salvadó.
 .  Maig: Concert de l’Orquestra Filarmònica de Bielorússia al Palau de la Música Catalana.
 .  Del 25 al 29 de juny, viatge de fi de curs. Es va visitar la regió d’Alvèrnia i la zona de Vul-

cània.
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 .  El 2 d’octubre es va començar un Taller d’entrenament de la memòria que es va cloure el 
18 de desembre.

 . El 10 d’octubre es va celebrar una missa per als difunts de l’Aula.
 . El 25 d’octubre, excursió a Altafulla.
 . El 15 de novembre, caminada a l’entorn del Mèder.
 . El 29 de novembre, visita a la Biblioteca de Catalunya i al cinema Imax.
 . El 19 de desembre, celebració del Nadal a l’Aula amb concert de La Nova Euterpe.
 . El 22 de desembre, concert de Nadal a l’Auditori de Barcelona.

 Hem participat a les reunions de l’Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la 
Gent Gran de Catalunya (AFOPA), per tractar els temes habituals de coordinació i de mediació 
amb la Generalitat pel que fa al repartiment de les subvencions del Departament de Benestar 
Social. El dia 4 de maig es va fer a Vic la trobada de primavera per celebrar el 25è aniversari de la 
fundació d’AFOPA, i el dia 9 de novembre es va fer la de tardor a Manresa.
 La relació amb la Universitat de Vic ha estat, com sempre, molt positiva. Cal destacar 
l’excel·lent relació amb el Sr. Juan Masnou, adjunt a la rectora per a la Formació Continuada i la 
Comunitat Universitària, que sempre s’ha interessat personalment per l’Aula. També agraïm el 
suport continu de la Sra. Montse Simon. No cal dir que la rectora Assumpta Fargas ens ha acollit 
sempre de forma excel·lent.
 Així mateix volem destacar l’apreciable col·laboració de l’Ajuntament de Vic i de la Fun-
dació Caixa Manlleu. Vam tenir ocasió d’exposar personalment al Sr. Josep M. Vila d’Abadal, 
nou alcalde de Vic, la finalitat de l’Aula tant a nivell cultural com social i ens va oferir tot el seu 
suport.
 El 13 de juny de 2007 tingué lloc la sessió de clausura del curs 2006-07 amb la presència 
de les autoritats acadèmiques i civils, amb la conferència “Tots els colors del món”, impartida pel 
professor Francesc Lozano i Winterhalder de la Universitat Ramon Llull.
 Volem fer constar el nostre agraïment a tots els alumnes per la presència i participació 
continuada en els actes programats fent les crítiques i suggeriments que sempre agraïm. Igual-
ment fem constar l’agraïment a les institucions que ens han estat donant suport, l’Ajuntament 
de Vic, la Universitat de Vic, el Consell Comarcal d’Osona, la Fundació Caixa Manlleu, AFO-
PA, i el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya.



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 
Morató, Margarita Jover
Cap del departament de BAU NIT Gràfic: Andrés Salvarezza i Sandra Bosch

ENSENYAMENT

Graduat Superior en Disseny
Graduat Superior en Disseny Gràfic  ..
Graduat Superior en Disseny  de Moda ..
Graduat Superior en Disseny d’Interiors ..

Diploma d’Especialització en disseny 
Curs d’especialització BAU NIT Gràfic  ..
Curs d’especialització BAU NIT Interiors..

Formació Contínua
Màster en Motion Graphics (4ª Edició)..
Màster en Estilisme (3ª Edició)..
Postgrau en Disseny Editorial (3ª Edició)..
Postgrau en Disseny d’Espais comercials (3ª Edició)..

NOMbRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS PER ESPECIALITAT 2007-08

Especialitat	 Pla	 Núm.	Alumnes
Gràfic Graduat Superior en Disseny 230

Interiors Graduat Superior en Disseny 161

Moda Graduat Superior en Disseny 113

     504
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Especialitat	 Pla	 Núm.	Alumnes
Gràfic Nit Especialització (BAU Nit) 77

Interiors Nit Especialització (BAU Nit) 79

     156	

Especialitat	 Pla	 Núm.	alumnes	
Formació Continuada Màster en Estilisme 19

Formació Continuada Màster en Motion Graphics 38

Formació Continuada Postgrau en Disseny Editorial 17

Formació Continuada Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 15

     89
     

	 	 Total				749	

PROFESSORAT

El professorat docent de l’escola el curs 2007-2008 ha estat format per 119 professio-
nals entre pedagogs, enginyers, decoradors, arquitectes, dissenyadors i llicenciats en Ciències 
de la Comunicació, Belles Arts, Història, Publicitat, etc...

PRINCIPALS ACTIVITATS DEL CENTRE

Durant el curs, Bau ha organitzat  i dut a terme diverses activitats, algunes de caire 
acadèmic-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	 	 Total	
	 	 	 	 alumnes
Enquadernació Laia Soler 8-Nov-2007 20

Tècniques de Dibuix a Mà Alçada Emili Ametller 12-Nov-2007 15

Il·lustració Laura Perez     Vernetti 26-Nov-2007 15

Gràfica d’Estands Oscar Tornel 17-Ene-2008 17

Freehand Vs Illustrator (Matí) Mª Àngels Fortea 22-Ene-2008 20

Freehand Vs Illustrator (Tarda) Mª Àngels Fortea 1-Feb-2008 18

Photoshop (Matí) Àngela Antolinez 14-Feb-2008 20

Photoshop (Tarda) Àngela Antolinez 14-Feb-2008 15

Softimage (Animació Digital) UVic Maged Nagi 20-Feb-2008 14
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Corseteria Ricarda Papst 27-Feb-2008 16

Tipografia Antiga Joan Pujagut                

  Marc Salinas 3-Mar-2008 14

Cursos  Estiu 2008 (juliol 2008):

Curs	 Professor	 Núm.	alumnes
Iniciació a Tècniques d’estampació Serigràfica Manu Gómez 20

Taller d’Introducció a l’Aparadorisme Mercè Benet 19

Photoshop Cs3 - Imatge Digital Guillem Casino 14

Indesing Vs Quarkxpress Àngela Antolinez 10

Freehand Vs Illustrator Mª Àngels Fortea 19

Il·lustració (A) Jaume Cluet 17

Il·lustració (B) Jaume Cluet 16

Flash 1 - Creació d’Animacions Javier López 15

Flash 2 - Introducció a Action Script Javier López 11

Taller d’Escenografia -Teatre, Òpera, 

Dansa Contemporània Pierino Dal Pozzo 17

Disseny i Desenvolupament de l’Estand Comercial Òscar Tornel 21

Espais d’Oci Narcís Cabre - V 10

Concursos en què hem participat:

Premis Laus Estudiants 08- 
Concurs Pro-Carton 08- 
Concurs Habitácola 08 Bici-city- 
9è Premis PFC- 

Exposicions:

BAU ha organitzat en el seu espai polivalent diferents mostres de treballs d’alumnes, 
professionals del disseny, artistes sota els títols següents:

 Novembre 2007, Exposició Otros Quijotes- 
expobau 1, novembre 2007: Caixa Negra- 
expobau 4, febrer 2008: Felicitacions de Nadal- 
expobau 5, febrer 2008: Un any de projectes de 1er Projectes- 
expobau 6, febrer 2008: Amb mans i mànigues de taller al carrer passant per la im-- 
prempta, Pascal Humbert
expobau 7, febrer 2008: Autoretrato - 
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expobau 9, març 2008: Disseny de nous llenguatges expositius- 
Abril 2008, exposició a BAU dels projectes seleccionats de la convocatòria 2007 - 
(8ena edició) dels premis CODIC fi de carrera
Abril 2008, expo a BAU, Tipuana. Museu de museus.- 
Maig 2008, exposició de la 4ª edició del Premi Medi Ambient 2007- 
Maig 2008, exposició Type Director de Nova York (54ena Edició)- 

Altres activitats del curs

— La Caravana-Natura es va instal·lar de nou a BAU com a referència per un projecte 
dels alumnes d’interiorisme.

— Sita Murt presenta la seva nova col.lecció a BAU
— Presentació del nou curs acadèmic 
— Conferència “Parc metropolità de l’aigua per l’Expo 2008” a càrrec de Margarita 

Jover.
— Presentació del nou catàleg PromoBAU 2007
— Presentació dels projectes del Postgrau en Disseny editorial 2006/2007 i conferència 

a càrrec de Albert Folch.
— Presentació dels projectes del Màster en Motion Graphics 2006/2007 i conferència 

a càrrec de Joan Costa.
— Sessió cultural/informativa de monogràfics de televisió: Toni Colomer, TV3 pels 

alumnes del màster en Motion Graphics.
— Concessió de la Beca Carolines a exalumes de l’escola.
— Workshop de BatlleGroup per campanya de llençament de la marca Minut Maid.
— Taller de tipografia per pantalla a càrrec d’Andreu Balius pels alumnes del Màster en 

Motion Graphics.
— Conferència pel PFE de gràfic a càrrec de Jacinto Anton periodista del Pais.
— Xerrada de Josep Torres pel PFE d’Interiors
— Sessió cultura/informativa d’artistes digitals a càrrec de professionals de Boolab
— Xerrada de Pascal Humbert. Debat sobre el passat, present i futur de la imprempta.
— Sessió informativa del Col.legi Oficial de Dissenyadors de Catalunya (CODIC)
— Celebració de Sant Jordi. Editorials convidades: Index Book, Phaidon i Promopress
— Workshop Ligaduras 
— Conferència a càrrec l’Albert Sagrera (COAC) “Arquitectura interior i sostenibilitat, 

materials de reciclatge: exemples i referències”.
— Seminari “La vida professional de l’interiorista” a càrrec de Ignasi Morató
— LAB02 Showroom, alumnes de 3er de Moda
— XXª Desfilada alumnes de moda fi d’estudis 
— Presentació PFE alumnes d’interiors
— Presentació PFE alumnes de gràfic
— Presentació PFE alumnes màster Motion Graphics
— Festa Graduació fi de curs del Graduat Superior en disseny (Promoció 2008)
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Fires en què hem participat:

Octubre 2007, Fira a Buenos Aires .
Març 2008, Fira a Mèxic .
Saló Estudia 08 .
Festival Internacional de Cultura Post-Digital OFFF .

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA (CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA)

Curs	 	Convenis	
GSD -Disseny gràfic 59 

GSD -Disseny d’interiors 20 

GSD -Disseny de moda 6 

Master en Motion Graphics 14 

Postgrau en Disseny Editorial 5 

Postgrau en Disseny d’espais comercials 5 

Total	 109	

MObILITAT D’ESTUDIANTS: RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ 

Alumnes de BAU a l’estranger:

Països Baixos 5
Mèxic 1
Total	 6

PUbLICACIONS I RECERCA

Efímer
Com cada any, l’Efímer ha sortit cada dimecres durant tot el curs escolar, per divulgar 

les activitats lúdiques, artístiques i  culturals de Barcelona i rodalies.
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Alumnes estrangers a BAU :

Suïssa 2
França 5
Alemanya 3
Àustria 1
Itàlia 2
Portugal 3
Israel 1
Mèxic 5
Total	 22



Publicacions BAU
— Agenda i normativa curs 07/08
— Catàleg PromoBAU 2007
—  2a Edició Publicació dels treballs del Postgrau en Disseny Editorial. Direcció d’art 

en Publicacions Periòdiques 
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ESCOLA DE TURISME ESERP I ESCOLA SUPERIOR ESERP

ACTIVITATS

L’11 de novembre de 2007, els alumnes de l’assignatura Patrimoni Cultural van fer 
una visita a les mostres del patrimoni arquitectònic dels segles XVI al XVIII de la ciutat de 
Barcelona. 

El 13 de desembre, els alumnes de tercer curs de Turisme van anar a visitar el Palau 
Robert, dintre del programa de l’assignatura Gestió I Planificació de l’Oci. Es va fer una visita a 
la Biblioteca de la Conselleria de Comerç i Turisme de la Generalitat i a l’Oficina de Turisme. 
El matí es va completar amb un recorregut per l’edifici i el jardí i per una de les exposicions que 
s’hi exhibien, dedicada a l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán. 

El 10 de gener, els alumnes de primer de Turisme van visitar el Parc Güell dintre de 
l’assignatura Patrimoni Cultural amb el professor Javier Berbel. Considerada una de les obres 
més importants del modernisme en el món. Dissenyat per Antoni Gaudí, va ser construït entre 
els anys 1900 i 1914 i inaugurat com a parc públic el 1926. 

El 9 d’abril, els alumnes de segon de Turisme van visitar l’aeroport de Barcelona, on 
van ser atesos pel departament de Relacions Públiques d’AENA. Van visitar les infraestructures 
aeroportuaries desconegudes del gran públic, però imprescindibles per al bon funcionament del 
transport aeri 

El 10 d’abril, dintre de l’assignatura Creació d’Itineraris Turístics es va fer un recorre-
gut per la ciutat de Barcelona. Es van visitar alguns edificis d’època medieval. En aquesta ruta 
també es van visitar edificis gòtics com la Catedral; el palau Reial, edificat el segle XIV, i Santa 
María del Mar. També es van visitar a algunes esglésies barroques com Sant Sever, Sant Felip 
Neri i Betlem. 

El 14 d’abril, els alumnes de segon de Turisme, en el marc de l’assignatura Gestió 
Hotelera, van visitar l’Hotel Casa Fuster, fruit de la rehabilitació de l’emblemàtic edifici de 
l’arquitecte català Lluís Domènech i Montaner. L’hotel està catalogat com a cinc estrelles Gran 
Luxe, amb categoria de Monument. 

El 17 de maig, els alumnes de primer de Turisme, dintre de l’assignatura Patrimoni 
Cultural I, van fer una visita al Museu d’Història de Catalunya, que s’articula com a museu nar-
ratiu i té per objecte exposar i difondre la història de Catalunya com a patrimoni col·lectiu.

hONORARY DEGREES

L’Honorary Degree és el premi més important que atorga anualment l’Escola 
Universitària de Turisme ESERP a les personalitats destacades en els camps de la cultura, els 
negocis i l’educació. 

Aquest curs s’ha entregat l’Honorary Degree d’ESERP a:
Sr. José Manuel Vera, vicerector de la Universidad Rey Juan Carlos
Sr. José Manuel Suárez del Toro Rivero, president de Creu Roja Espanyola i Mitja 
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Lluna Roja
Sr. Jordi Villacampa Amorós, president del Club Joventut Badalona
Sr. Manuel Romera Gómez, director territorial Executiu de Catalunya de “la Caixa”
Sr. Jordi Camp Casals, president del Grup Unicamp
Sr. Jaume Giró Ribas, director general de Comunicació i Gabinet Presidencial de 

Repsol YPF
Sr. Antonio Fernández-Galiano, Conseller Delegat d’Unidad Editorial
Sr. Ignacio Urbelz Pérez, director general de Relacions Externes del Grupo Leche 

Pascual
Sr. Albert Boixadé, director regional a Catalunya de Vodafone.
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FORMACIÓ CONTINUADA DELS CENTRES COL·LAbORADORS 

INSTITUT SUPERIOR D’ESTUDIS (ISED)
Assessoria laboral .
Direcció i gestió de centres i serveis d’atenció a la tercera edat .
Especialista en seguretat .
Gestió de finques .
Gestió immobiliària .
Màrqueting immobiliari .
Tributació i assessoria fiscal .
Valoracions immobiliàries i perícia judicial .
Curs superior en Gestió de la seguretat i investigació .
Pèrit juducial immobiliari .

bAU, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Curs d’especialització en Disseny gràfic (BAU-Nit) .
Postgrau en Disseny d’interiors d’espais comercials .
Curs d’especialització en Disseny d’interiors (BAU-Nit) .
Màster en Motion Graphics .
Postgrau en Disseny editorial. Direcció d’art en publicacions .

INSTITUT SUPERIOR D’ESTUDIS PSICOLÒGICS (ISEP)
Màster en Logopèdia .
Màster en Intervenció en dificultats en l’aprenentatge .
Màster en Pedagogia terapèutica .
Màster en Educació infantil .
Postgrau en Gestió per a tècnics en recursos humans .
Màster en Musicoteràpia .
Màster en Audició i llenguatge .

COL·LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS / ESERP
Màster / postgrau i curs en Auditoria de comptes .

ESCOLA SUPERIOR bALEAR
Màster i curs in Business Administration .

bUSINESS TEChNOLOGY & CONSULTING (bTC)
Màster / postgrau i curs en Qualitat i seguretat alimentària .
Curs d’Auditor del sistema APPCC .
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SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

bIbLIOTECA

1. PRESENTACIÓ

El servei de Biblioteca de la UVic desenvolupa una activitat força intensa al llarg de 
l’any de la qual, de forma resumida, intentarem deixar constància en aquesta memòria.

 Aquest any hem de fer menció especial de la tasca portada a terme per la Comissió d’Es-
tudi del Model de Biblioteca de la UVic (CEMBU), pel vicerector de Recerca i Transferència 
del Coneixement com a responsable de la Biblioteca al Rectorat, i en la qual han participat dues 
persones de la Biblioteca. 

La CEMBU es va crear a petició del Consell de Direcció amb l’encàrrec de replantejar 
el model de servei bibliotecari i, en general, el model de serveis de suport a l’aprenentatge, a la 
docència i a la recerca, a la Universitat de Vic.

Després d’un any de treball, la CEMBU va presentar al Consell de Direcció un informe 
final on es recomanen una sèrie de canvis graduals en l’organització i la prestació de serveis a 
l’aprenentatge, a la docència i a la recerca, que en els propers anys s’hauran d’anar aplicant.

També hem de destacar les actuacions més rellevants, com les accions encaminades 
a fer efectiu el canvi del sistema informàtic de gestió bibliotecària, la implementació i posada 
en funcionament de programari nou que ens permeti oferir nous serveis i la participació en la 
construcció del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (CCPBC).

Canvi de sistema

Quan es planteja el canvi d’un sistema informàtic a un altre, un dels passos més deci-
sius i delicats és la migració de les dades d’un sistema a l’altre. La Biblioteca ha estat treballant, 
des del més de febrer fins ben entrat el mes de juliol, en l’anàlisi i preparació dels registres de la 
base de dades actual amb vistes a la propera migració cap al nou sistema. En tot el procés s’ha 
comptat amb la col·laboració del Servei d’Informàtica.

Un cop establert el procediment, se’n va fer una presentació al grup d’informàtics de les 
biblioteques de les universitats catalanes, a petició del Concorci de Biblioteques Universitàries 
(CBUC). 

Nous serveis

A principis de maig, la Biblioteca va posar a disposició dels seus usuaris el portal de 
recursos electrònics anomenat Cercatot	que permet agilitzar la recuperació de la informació, 
facilita la integració dels recursos i en potencia l’ús.
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El Cercatot,	basat en la integració dels programaris Metalib i SFX de l’empresa ExLibris, ofe-
reix diverses funcionalitats:

Com a  . punt	d’accés	únic als diversos recursos electrònics de què disposa la Biblioteca (re-
vistes electròniques, llibres electrònics, bases de dades, etc.)
Localitza	els	recursos	electrònics	.  subscrits per la UVic, així com una selecció de recursos 
electrònics de lliure accés.
Localitza	revistes	electròniques		. i accedeix al text complet dels articles.
Cerca	bibliografia	específica		. sobre la temàtica seleccionada i accediex al text complet. 
Fa	cerques	simultànies		. en grups de recursos seleccionats.

Subvenció per a la catalogació de fons patrimonials

A l’inici del curs 07/08 la Biblioteca va rebre una subvenció de la Biblioteca de Catalunya 
per participar en la construcció del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya 
amb la catalogació de fons patrimonials pertanyents a la col·lecció Macaya.

En total es van catalogar 718 títols —1.217 volums— de documents impresos el segle 
XIX.

En els capítols que segueixen donem compte de totes les tasques realitzades.

2. PERSONAL

Biblioteca de Miramarges

Anna Andreu Molina   Directora  
Montserrat Aguilar Martí  Unitat de Préstec Interbibliotecari  
Ramon Benito Bové   Unitat de Serveis a l’Usuari    
Núria Coma Costa   Unitat de Catalogació  
M. Alba Comasòlivas Codina  Unitat d’Adquisions i Publicacions Periòdiques  

M. Dolors Comerma Roma  Unitat de Serveis a l’Usuari  
M. Àngels Pulido Medina  Unitat de Recursos Informàtics 
Mireia Salgot Negre   Unitat de Biblioteca Digital i Webs  

Anna Sorribes Molina   Becària
Ricard Vinyets Cid   Becari
Sílvia Vioque    Becària
Sílvia Flor    Becària
Anna Fernández Falgueras  Becària



Biblioteca de la Torre dels Frares 

Gemma Mascaró Parramon  Unitat de Serveis a l’Usuari  
Mercè Montanyà Comelles  Unitat de Serveis a l’Usuari  
Mercè Suñé Parés   Unitat de Serveis a l’Usuari  

Marina Hidalgo González  Becària
Laura Castellà    Becària    

Formació permanent

La formació permanent del personal de la Biblioteca per al curs 2007/2008 s’ha con-
cretat en els següents cursos i activitats congressuals:

Cursos Durada  Assistents
RefWorks: mòdul administrador i editor de formats bibliogràfics 2 h 2
Qui té por als materials no-llibre?: catalogació formal i de matèries 12 h 1
Procediments de creació de CANTIC 30 1
Introducció a PHP i MySQL 15 2
Introducció a XML 12 h 1
Marketing @ Your Library 8 h 1
La infermeria basada en l’evidència: la Cochrane Library Plus… 2 h 1
Introducció a l’estadística aplicada a la Biblioteconomia i la Documentació 8 h 1 
RefWorks: write N Cite III ½ h 1
Marc 21 bibliogràfic 5 5
Desarrollando repositorios institucionales exitosos 6 h 1

Jornades, congressos i conferències i altres
Seminari RACO 5 h 1
Presentació d’ISI Web of Knowledge 4 h 1
Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats Cat. (TSIUC) ’07
XV Asamblea Anual de REBIUN 3 dies 1
VI Jornadas CRAI: Las competencias en información en las 
nuevas enseñanzas universitarias  2 dies 2
XI Jornades Catalanes de Documentació 2 dies 2
V Reunió Expania: grup d’usuaris d’Exlibris 2 dies 2
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3. EqUIPAMENTS 

Durant el darrer any no s’han produït gaire canvis en els equipaments de la Biblioteca. El més 
notable és l’ampliació de llocs de treball amb connexió per a ordinadors portàtils que han pas-
sat de 12 a 24.

Locals
	 	 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08
Metres quadrats  1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469
Nombre seients  440 428 428 434 434 428 428
Metres lineals de   2.584 2.669 2.676 2.830 2.830 2.916 2.916
prestatgeries

Equipament tecnològic

 01/02 02/03 03/03 04/05 05/06 06/07 07/08

Fotocopiadores 2 3 3 3 3 3 3

Impressores 3 3 3 4 4 4 5

Lectors de CD-ROM 14 14 14 21 21 21 33

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 4 4 4 4 4 4 4

Ordinador portàtil d’ús intern - - - - - 1 1

PCs d’ús intern 11 11 11 14 13 15 15

PCs d’ús públic 12 18 18 18 18 18 18

Portes detectores 2 2 2 2 2 2 2

Reproductors DVD - - - 3 3 6 6

Reproductors d’imatge 4 4 4 6 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)..
Metalib (Cercador federat amb interfície única.. )
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Programari lliure

D-Space..

Programari desenvolupat per la Biblioteca

Neko..
Base de dades del Servei d’Alerta d’Ajust i Premis a la Recerca..
Base de dades per a la gestió d’objectius..

4. ADqUISICIONS

Les adquisicions de documents en suport paper han baixat en relació a anys anteriors, però el 
descens queda compensat per les adquisicions de documents en format digital. Aquesta ten-
dència sembla que es manté per al futur.

Llibres

	 2001-02	 02-03	 03-04	 04-05	 05-06	 06-07	 07-08

Compres 1.639 1.624 1.782 2.208 1.830 1.956 1.496

Donacions 955 1.045 1.548 1.432 1.481 1.627 1.012

Total 2.594 2.669 3.330 3.640 3.311 3.583 2.508

Publicacions periòdiques 

	 2001-02	 02-03	 03-04	 04-05	 05-06	 06-07	 07-08

Compres 23 - 13 21 25 18 7

Donacions 160 - 54 63 62 34 8

Total 183 - 67 84 87 52 15
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Altres tipologies de documents

	 2001-02	 02-03	 03-04	 04-05	 05-06	 06-07	 07-08

Document 
cartogràfic 3 4 113 87 56 53 80

Document sonor 39 42 34 24 53 19 14

Document 
audiovisual 152 94 326 274 236 288 168

Total	 194	 140	 473	 385	 345	 360	 262

Adquisició d’informació electrònica

Pel que fa a l’adquisició d’informació electrònica, distingim entre els recursos contractrats pel 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya —del qual som membres associats— dins 
el seu programa de Biblioteca Digital de Catalunya, i aquells altres recursos contractats directa-
ment per la Biblioteca de la UVic.

Productes contractats per la Biblioteca Digital de Catalunya
American Society for Microbiology – Paquet de 13 títols de revistes especialitzades en el ..
tema.
Nature – La prestigiosa revista especialitzada en temes de ciència...
Oxford University Press – Paquet de 199 títols de revistes multidisciplinàries...

A més, el distribuidor EBSCO ofereix accés lliure a dues bases de dades:
GreenFile – Conté informació sobre ciències ambientals...
Teacher’s Reference Center – Conté informació sobre temes d’educació...

Productes contractats per la Biblioteca
E-Libro – Plataforma des d’on es poden consultar més de 20.000 documents dels quals ..
uns 6.500 són llibres.
Europapress – Base de dades de premsa...
Mynewsonline – Base de dades de premsa...
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5. FONS 

En relació al fons destaca la selecció que s’ha fet a la col·lecció de Treballs Final de Carrera de 
l’Escola Politècnica Superior. D’acord amb el criteri establert pel propi centre, només els treballs 
amb una nota de 9 o superior es guardaran a la Biblioteca i s’incorporaran al dipòsit Recercat. 

Distribució del fons per tipus de documents

Tipologia Miramarges Torre dels Frares Totals

Llibres en paper 52.045 14.396 66.441

Llibres electrònics   9.150

Manuscrits (tesis i TFCs) 225 528 753

Documents audiovisuals 1.684 798 2.482

Documents cartogràfics 192 436 628

Bases de dades*   111

Altres tipologies 1.436 1.101 2.537
*Es comptabilitzen tant les de pagament com les d’accés lliure

Publicacions periòdiques

SUPORT PAPER

Localització	 Tancades	 En	curs	 Total	

Miramarges 685 444 1.129
Torre dels Frares 205 191 396
Total 890 635 1.525

ELECTRÒNIQUES (ACCÉS EN LÍNIA)  

Accés per subscripció 4.721 
Accés lliure 6.533 
Total	 11.254	

6. SERVEIS

Usuaris        

Curs	 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07	 07/08

Usuaris potencials de la
comunitat universitària 5.109 5.205 5.666 6.021 6.040 6.094 6.084

Usuaris externs	 1.357 1.743 1.561 1.759 1.564 1.614 1.731

Total	 6.466	 6.948	 7.227	 7.780	 7.604	 7.708	 7.815
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Entrades a les biblioteques

Curs		 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07	 07/08
Miramarges 131.598 127.254	 150.263	 177.459 176.399 214.102 193.416
Torre dels Frares 25.785 33.659	 55.410	 65.349 83.020 80.918 81.157
Total	 157.383	 160.913	 205.673	 242.808	 259.419	 295.020	 274.573

Préstecs

Evolució del préstec 

*Degut a un proble-
ma amb la funció 
d’extracció de dades 
estadístiques del 
Micro-VTLS, les 
dades de préstec dels 
4 cursos anteriors no 
són gaire fiables.

Préstec per correu

	 2005/2006	 2006/2007	 2007/2008

Usuaris 25 44 37

Documents prestats 37 73 51

Consultes al catàleg 

Mes	 Consultes

Juliol 2007 3.099

Agost 2007 985

Setembre 2007 6.784

Octubre 2007 9.002

Novembre 2007 11.034

Desembre 2007 9.349 
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Evolució de les consultes al catàleg per cursos

Servei d’Obtenció de Documents 

Durant aquest curs, l’Àrea de Recursos Informàtics de la Biblioteca ha treballat en la persona-
lització de la interfície del programa de gestió del préstec interbibliotecari GT-Bib. S’ha adaptat 
la interfície al disseny de la UVic i s’han corregit tots els errors gramaticals i ortogràfics que 
presentaba aquest programari.

Pel que fa a la prestació del servei, aquest any s’ha tornat a produir un fort increment 
en el nombre de documents gestionats en contrats amb el lleuger descens que hi ha haver el 
curs passat.

Sol·licituds	tramitades.	Evolució	per	cursos

Documents	que	hem	demanat	 2003-04	 2004-05	 2005-06	 2006-07	 2007-08

Llibres  249 477 603 756 652

Articles  274 512 363 815 77

DVD i vídeos 5 24 99 8 19

CD 1 2 10 1 4

Totals 529 1015 1075 846 1.252 

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
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Catalogació 

En aquesta àrea hi ha hagut una activitat especialment intensa, degut al canvi del sis-
tema informàtic de les biblioteques que integren el Consorci de Biblioteques Universitàries i 
en conseqüència del seu catàleg col·lectiu (CCUC), la qual cosa ha comportat força canvis en 
el procés de treball de les biblioteques integrants. A més, tal com es destaca a la presentació, 
s’han desenvolupat les tasques preparatòries per a la propera integració de la nostra biblioteca 
al nou sistema.

A l’inici del curs, gràcies a un ajut econòmic que ens va concedir la Biblioteca de 
Catalunya, es va començar a catalogar la part de la col·lecció Macaya que forma part del patri-
moni bibliografic de Catalunya. Aquesta catalogació de 718 títols —1.217 volums— la van portar 
a terme dues persones contractades temporalment per fer aquesta feina. Els registres dels do-
cuments catalogats ja s’han inclòs al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya 
(CCPBC).

Gairebé simultàniament es van iniciar les tasques per desenvolupar el projecte 
CANTIC (Catàleg d’Autoritats de Noms i Títols de Catalunya). Aquest és un projecte liderat 
per la Biblioteca de Catalunya que es realitza en el marc del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats Catalanes) i en el qual participen totes les biblioteques universitàries. Per comen-
çar, cada biblioteca ha elaborat les entrades d’autoritat dels professors de la seva institució. 
La Biblioteca de la UVic ha fet 133 entrades i és per aquest motiu que al llarg del curs s’ha anat 
demanant col·laboració als professors afectats.

Documents catalogats durant el curs 2007-2008:  3.870

Documents consultats

 2003/2004	 2004/2005	 2005/2006	 2006/2007	 2007/2008
Monografies 41.586 36.470 34.304 28.256 31.313
Revistes 2.916 4.916 3.774 3.921 3.801
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Reprografia 

2001-02	 2002-03	 2003-041	 2004-05	 2005-06	 2006-07	 2007-08
300.206 339.132 119.449 145.029 160.227 184.646 146.694
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 principalment treballs de reestructuració interna i ordenació del 
contingut, millores que han de permetre donar informació més clara i precisa.

Amb motiu de la posada en marxa del nou buscador Cercatot, s’han redistribuït els 
blocs de continguts per facilitar la incorporació del botó del cercador i mantenir la coherència 
dins de cada grup temàtic.

Formació d’usuaris

Tipus	d’activitat	 sessions	 assistents

Sessions de presentació per a alumnes de nou accés                                12   824
Sessions de formació personalitzades sobre l’ús de RefWorks, 
adreçat a professors i estudiants de 3r cicle 5 11
Fonts d’informació en Nutrició i Dietètica, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 1 36
Fonts d’informació en Ciència i Tecnologia dels Aliments, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 1 12
Fonts d’informació en Ciències de la Salut, 
adreçat a grups de postgrau 1 21
Fonts d’informació en Ciències de la Salut, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 4 80
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Periodisme 2 29
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Publicitat i Relacions Públiques 1 26
Sessió sobre revistes,
adreçat a alumnes de 3r d’Informació i Documentació 1 3
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Batxillerat 2 28
Serveis i recursos d’informació per a la Recerca,  
adreçat a investigadors  2 23
Fonts d’informació en Educació,
Adreçat a estudiants de Magisteri 6  146
Presentacions del Cercatot
Adreçades a professors 9 78

Totals	 47	 1.317
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Evolució	en	la	formació	d’usuaris

 2002-03	 2003-04	 2004-05	 2005-06	 2006-07	 2007-08
sessions	 21 43 32 40 42 47
assistents	 514 1.723 705 1.138 1.383 1.317

Servei d’alerta d’ajuts i premis a la recerca

Creiem que aquest és un servei molt ben valorat pels investigadors i docents que així ho han 
expressat en les consultes que els hem fet sobre el seu funcionament. Per aquest motiu, i perquè 
pensem que pot ser d’utilitat per a altres professionals, se’n va fer una presentació en forma de 
pòster a les 11es Jornades Catalanes de Documentació.

També se n’ha millorat el funcionament amb la creació d’una base de dades en MySQL 
i PHP que facilita l’entrada de dades de les convocatòries, els terminis, etc. i que fins ara es feia 
manualment. 

Exposicions

Al llarg del curs la Biblioteca ha organitzat diverses exposicions a les dues seus. 
A la biblioteca de Miramarges hi ha hagut una exposició de mapes de la col·lecció 

Catalonia Cartogràfica, amb facsímils de cartografia impresa als segles XVII, XVIII i XIX. Una 
segona exposició l’han constituït diverses versions i edicions del popular conte Pinotxo de Carlo 
Collodi, aquesta en col·laboració amb professorat de la Facultat d’Educació.

A la biblioteca de Torre dels Frares es va fer una exposició, en col·laboració amb pro-
fessors del Departament de Català de la FCHTD i amb la Càtedra Verdaguer, sobre la figura i 
l’obra de Josep Palau i Fabre amb motiu de la seva mort.

8. RELACIONS INSTITUCIONALS I COOPERACIÓ

La Biblioteca és membre de dues organitzacions professionals, el Consorci de Biblioteques 
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

Cap a finals del curs, una bona part de biblioteques de les universitats catalanes han començat 
a treballar amb el nou sistema informàtic. A principis del curs 08/09 ho faran la resta. Serà 
llavors que es començarà a treballar en la implementació del sistema a la Biblioteca de la UVic, 

298 Serveis universitaris. Serveis de suport a la docència i la recerca



és a dir entre octubre i novembre i esperem que durant el primer trimestre de 2009 es posi en 
funcionament. 

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 incorporacions a la 
biblioteca de la UVic.
Al llarg del curs totes les biblioteques del CBUC, inclosa la nostra, han posat en funcionament un 
nou sistema per buscar informació basat en la integració dels programaris SFX i Metalib. Cada 
biblioteca li ha donat un nom diferent (Trobador, Recercador, Metacercador, etc.). A la nostra 
Biblioteca l’hem anomenat Cercatot.

Nou Programari

Les biblioteques del Consorci han triat el programari QuestionPoint per oferir serveis de 
referència virtual de forma consorciada. Actualment s’està treballant en la seva configuració. 

Dipòsits Digitals Cooperatius

Els dipòsits digitals que estan en funcionament i en els quals participa la biblioteca de la UVic 
són:
TDX - Dipòsit de tesis doctorals
RECERCAT - Dipòsit de literatura de recerca de les universitats i centres de recerca de Catalunya.
Base de dades de Sumaris -  Dipòsit de sumaris de les revistes que es reben a les biblioteques universitàries.
RACO - Dipòsit de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

Aquest any hem incorporat a RACO dos nous títols de revistes editades per Eumo, Cota Zero i 
Anuari Verdaguer.

Formació

El Consorci ha ofert un seminari i un parell de cursos per als seus membres:
Marketing @ Your Library .
Introducció a l’estadística aplicada a la Biblioteconomia i a la Documentació .
Desarrollando repositorios institucionales exitosos .

A tots ells hi ha assistit personal de la Biblioteca.

En el marc de Rebiun	s’ha participat en les activitats següents:
XV Asamblea Anual de REBIUN celebrada a A Coruña a la qual va assistir la directora del  .
Servei.
VI Jornadas CRAI: “Las competencias en información en las nuevas enseñanzas universita- .

rias” celebrades a Pamplona, a les quals hi van assitir la directora i una bibliotecària.
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Així mateix, dins aquest àmbit de cooperació, la Biblioteca de la UVic ha col·laborat 
amb la Biblioteca de Catalunya en la digitalització de la Revue catalane per poder-la incorporar 
al portal de revistes catalanes antigues ARCA.

Aquesta és, en síntesi, la tasca realitzada per la Biblioteca amb el propòsit d’assolir els 
objectius marcats pel Pla Estratègic de la UVic.

ANNA ANDREU

Directora
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SERVEI D’AUDIOVISUALS

Aquest curs han passat pel Servei d’Audiovisuals 2.468 estudiants a fer les seves realitzacions vi-
deogràfiques, fotogràfiques i d’àudio.
 L’arxiu fotogràfic de la UVic s’ha incrementat amb 10.936 fotografies.
 S’han realitzat 2.463 préstecs de material audiovisual.

 S’ha continuat treballant en la realització de produccions videogràfiques per a entitats i 
institucions amb convenis signats amb la UVic, destaquen:
 – Producció i postproducció del making of de la pel·lícula Serrallonga.
 – Postproducció i estrena dels vídeos del Museu del Coure, de l’empresa La Farga La-
cambra.
 – Producció i realització d’un vídeo sobre les Jornades Esportives Internacionals de l’Ins-
titut Stocom de Barcelona.
 – Edició del vídeo sobre la història del Temple Romà per al Patronat d’Estudis Oso-
nencs.

Tasques internes:
 – Producció i realització de les Converses amb Catalanes d’Avui per al CEID. 
 – Realització d’un vídeo per al Campus Mòbil.
 – Realització de les produccions videogràfiques i fotogràfiques per als actes dels 10 anys 
de la UVic.
 – Realització dels espots institucionals de la UVic.
 – Realització de les falques radiofòniques de la campanya publicitària d’enguany.
 – Instal·lació dels nous equipaments audiovisuals de les aules.

jOSEP MARIA ROMA

Cap del SAV



SERVEIS LINGÜÍSTICS / AULA D’AUTOAPRENENTATGE 

Enguany s’han posat en funcionament els Serveis Lingüístics de la Universitat de Vic. Aquests 
Serveis, adreçats a tota la comunitat universitària, tenen com a objectius estimular l’ús de la llen-
gua catalana com a llengua pròpia de la Universitat, potenciar l’ús d’altres llengües com a vehicles 
de comunicació en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i donar resposta a les diver-
ses necessitats lingüístiques que es generen en el si de la UVic. Per això duen a terme accions i 
activitats en els àmbits de la formació, de la dinamització lingüística, de la correcció, traducció i 
interpretació i de la creació i difusió de recursos lingüístics.
 En l’àmbit de la formació en llengua catalana durant el curs 2007-08 s’han ofert dos cur-
sos intensius d’una setmana de durada i tres cursos extensius quadrimestrals per a estudiants in-
ternacionals, amb una assistència total de 78 persones, i quatre cursos extensius quadrimestrals 
per a estudiants castellanoparlants, amb una assistència total de 50 persones.
 Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, s’han corregit aproximadament 
186.000 paraules (129.000 en català, 44.000 en castellà i 13.000 en anglès), i se n’han traduït 
prop de 63.500 (33.750 a l’anglès, 27.725 al castellà i aproximadament 2.000 a l’alemany).
 En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en col·laboració amb l’Àrea de Relacions In-
ternacionals, s’han organitzat activitats d’acollida per als estudiants internacionals de la UVic 
i una visita a Vic per a tots els estudiants Erasmus de les universitats catalanes en col·laboració 
amb la Plataforma per la Llengua, amb l’assistència d’un centenar persones. A més a més, s’han 
organitzat conferències i activitats al voltant de la celebració de l’Any Internacional de les Llen-
gües, entre altres, la d’inauguració dels Serveis, a càrrec de Tilbert Stegmann.
 D’altra banda, amb la publicació del web dels Serveis Lingüístics, s’han posat a la dispo-
sició de la comunitat universitària una colla de recursos lingüístics: models de documents acadè-
mics i administratius, criteris lingüístics, recursos de formació i recursos terminològics.

Aula d’Autoaprenentatge

Durant el curs 2007-08 l’Aula d’Autoaprenentatge ha continuat la tasca d’adequació dels mate-
rials 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.

ORIOL PORTELL

Responsable del Servei
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ÀREA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Aquest curs hem treballat en diverses millores que afecten tots els col·lectius de la comunitat 
universitària. Hem vist la posada en marxa d’un web accessible a persones amb necessitats di-
ferents i de nous webs per a exestudiants, proveïdors i empreses i una nova Borsa de Treball. 
Hem col·laborat en la reconfiguració de l’Aula L3, la posada en marxa dels Serveis Lingüístics, 
la configuració d’un programa de gestió de màrqueting per a l’Àrea de Comunicació i el nou 
sistema de catàleg interuniversitari de la Biblioteca. Així mateix, el novembre de l’any 2007, la 
UVic va convertir-se en la primera universitat no pública que participa en el Sistema d’informa-
ció d’Universitats i Recerca de Catalunya de la Generalitat, UNEIX.

Quant als processos administratius, l’Àrea de les TIC ha liderat la consolidació del 
programa de Gestió Acadèmica i Universitària, amb nous serveis de gestió integrada de les 
prestacions laborals del professorat i un nou sistema de codi de barres que fa més flexibles els 
tràmits de la matrícula. Des de la perspectiva de l’automatització, l’Àrea de les TIC treballa en 
projectes de millora sostenible de la gestió dels espais, la confecció d’horaris, la internacionalit-
zació, l’edició de documents i un llarg etcètera.

El Campus Virtual s’ha enfortit amb un disseny més modern i diverses millores, sobre-
tot a les seccions de serveis a la comunitat i la investigació. 

Al llarg del curs s’ha portat a terme millores del parc informàtic, de serveis de seguretat 
i identificació, de connectivitat i de xarxa i hem vist la connexió de la UVic a l’Anella Científica 
per fibra òptica, que ens aporta noves possibilitats d’ampliació de serveis de banda ampla.

En resum, l’Àrea de les TIC s’implica de forma transversal a la vida universitària i amb 
la magnitud dels projectes que té entre mans ens invita a mirar el futur informàtic amb opti-
misme.

RIChARD SAMSON

Director 
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ÀREA DE PLANIFICACIÓ, ESTUDIS I AVALUACIÓ

El curs 2007-2008 l’Àrea de Planificació, Estudis i Avaluació ha continuat treballant per assolir 
el seu 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, se n’ha continuat fent el seguiment i s’ha posat en marxa el 
nou aplicatiu informàtic creat per entrar les dades, la qual cosa permet automatitzar els informes 
anuals. També s’ha continuat amb la tasca de compilar les dades estadístiques requerides pel 
programa interuniversitari UNEIX i necessàries per elaborar els indicadors de qualitat. 

Pel que fa al Pla de Qualitat, el desembre de 2007 es va aconseguir la certificació, per 
part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), del Manual 
d’Avaluació Docent del Professorat de la UVic, el qual va ser dissenyat segons les directrius del 
programa DOCENTIA, que és el programa estatal per a l’avaluació de la qualitat de la docència. 
S’ha començat també la confecció de l’aplicatiu que es farà servir a partir del curs 2008-2009 
per dur a terme les avaluacions i s’ha treballat en la preparació de l’avaluació externa del model 
de la UVic que ha de tenir lloc a finals de curs vinent. 

Aquest curs s’ha dissenyat també el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la 
UVic, seguint les directrius del programa AUDIT. Aquest sistema estableix i integra els pro-
cediments i mecanismes per a l’assegurament i avaluació de la qualitat de la gestió, dels serveis, 
de la recerca i de la docència de tota la universitat. També s’ha preparat la documentació per al 
període d’informació pública de la proposta previ a l’aplicació del sistema a totes les unitats i s’ha 
començat a treballar en l’aplicatiu informàtic que ha de facilitar el funcionament del sistema. 

Les directrius que s’especifiquen en el programa AUDIT han servit per perfeccionar 
el disseny dels mecanismes d’assegurament de la qualitat de les propostes de nous graus i post-
graus. D’aquesta manera s’han complert els requeriments del programa VERIFICA, que és el 
programa estatal per a la certificació de titulacions.

Cap a finals de curs, i d’acord amb el que s’especifica en el Model d’Avaluació de la 
Recerca de la UVic, s’ha dut a terme l’avaluació de la qualitat dels encàrrecs de recerca que es van 
fer el curs 2005-2006 i s’ha preparat la documentació per realitzar la primera avaluació triennal, 
tant interna com externa, de tots els projectes de recerca de tots els grups.      

L’APEA ha seguit impulsant el programa d’acreditació del professorat i supervisant i 
donant suport al professorat que vol sol·licitar l’acreditació. Aquest any ha estat el primer que 
les convocatòries d’acreditació s’han fet sense conveni bilateral entre la UVic i l’AQU i segons 
procediments integrats amb els de les universitats públiques. També s’ha preparat i signat el 
conveni de la UVic amb l’AQU que permet l’aplicació a la nostra universitat dels mateixos cri-
teris i procediments per a l’avaluació per sexennis de l’activitat investigadora establerts per al 
personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes.

jOAN SOLÀ

Director
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ÀREA D’ESTUDIANTS I COMUNITAT

SERVEI D’ESTUDIANTS 

La tasca principal del Servei d’Estudiants ha estat l’atenció directa. El nombre de consultes 
ateses durant el curs ha estat de 1.847, i han significat un increment del 41%, en relació al curs 
anterior. 

 L’àmbit temàtic amb major nombre de consultes és l’allotjament, amb un 68% (1.254 
consultes), seguit de l’apartat “altres” (16%, 278 consultes) que recull temes de gestions acadè-
miques, cursos no reglats, activitats culturals, la ciutat, vida social, exestudiants, i “treball” (12%, 
219 consultes). El tema del transport ocupa un 5%, amb 84 consultes). 

 Pel que fa a l’allotjament, el major nombre consultes correspon als apartats “pisos per 
compartir” (26%, 324 consultes), seguit de “pisos de lloguer” (20%, 253 consultes). Altres tipus 
d’allotjament com les “residències d’estudiants” (només dues en funcionament durant aquest 
curs), i el programa Viure i Conviure, que gestiona la Fundació Obra Social de Caixa Catalunya, 
només registren un 6% (74 consultes) i un 2% (31 consultes), respectivament, del total.

 Els mesos amb més consultes són els que coincideixen amb moviments d’alumnes a la 
Universitat. Aquest increment es comença a notar sensiblement a partir del mes d’abril (un 10% 
de les consultes totals), amb la Jornada de Portes Obertes, en què es relaciona, majoritàriament, 
l’accés amb la recerca d’informació dels nous universitaris potencials i els seus pares. La punta 
més alta, però, l’enregistren els mesos de setembre (23%) i de juliol (19%). 

Pel que fa al canal, les consultes són majoritàriament presencials (1.173). Però cal desta-
car el correu electrònic amb 222 consultes ateses, que creix molt respecte al curs anterior. Tot 
i no estar comptabilitzades de forma exhaustiva, també s’ha atès consultes referents a la borsa 
de treball.

L’UVIC.CAT

Ha continuat l’edició del butlletí digital Uvic.cat. El format bloc ha aportat dinamisme a la pu-
blicació, ha fet més àgil la gestió de notícies i evita haver d’acumular la informació fins al dia de 
l’edició. Qualsevol persona autoritzada pot fer-hi la seva aportació. La periodicitat és quinzenal. 

RELACIÓ AMb ENTITATS

S’ha continuat la col·laboració amb la Fundació Obra Social de la Caixa de Catalunya que gestio-
na els programes relacionats amb l’intercanvi intergeneracional Viure i Conviure, i el banc d’ho-
res Tens temps? La línia de treball ha estat potenciar el primer i introduir el segon.
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 També s’han iniciat intercanvis d’informació d’activitats amb Òmnium Cultural pensant 
a ampliar l’oferta que ja rebem a través d’altres organismes com l’IMAC, el Museu de l’Art de la 
Pell o l’Institut del Teatre. Del cicle “Els Dijous a l’IT” que programa l’Institut del Teatre, s’ha 
ofert als estudiants, amb molt bona acollida, el servei de venda d’entrades.

Resum de consultes ateses curs 2007-08
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Agost* 13 8 16 7 38 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 4 3 0 97

Setembre 28 13 78 24 176 13 6 20 11 21 0 8 3 1 1 7 8 0 418

Octubre 15 7 7 8 26 3 2 29 1 42 1 0 0 1 20 4 3 0 169

Novembre 6 4 2 7 11 2 0 25 7 13 1 0 0 0 8 1 7 9 103

Desembre 3 0 0 3 11 0 0 1 3 3 0 1 0 0 7 1 3 3 39

Gener 11 7 7 14 14 2 0 1 3 0 0 0 0 0 4 6 13 3 85

Febrer 3 9 5 12 5 1 1 0 12 0 1 0 0 0 4 4 15 3 75

Març 3 1 2 2 1 3 1 1 7 0 2 0 0 0 21 2 13 0 59

Abril 56 11 9 2 1 5 0 0 12 0 0 22 26 0 9 5 27 0 185

Maig 4 19 26 10 12 2 2 0 2 0 0 3 2 0 2 14 12 1 111

juny 8 32 50 36 11 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 11 0 159

juliol 84 66 51 36 18 37 18 0 5 0 0 1 5 5 0 12 8 1 347

  Total 234 177 253 161 324 74 31 77 67 79 5 36 37 7 77 65 123 20 1847

DOLORS RIbA

Responsable del Servei 
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SERVEI D’ESPORTS 

CONVENIS AMb ENTITATS ESPORTIVES

Accés gratuït o amb descompte a les instal·lacions esportives del Club Atlètic Vic, la Unió Es-
portiva Vic, el Club Patí Vic, el Pàdel Osona i l’Institut Municipal d’Esports.

CAMPIONATS DE CATALUNYA UNIVERSITARIS

Organització de la primera jornada dels CCU de rugbi a 7 femení (octubre) i Fase final 
CCU d’hoquei patins mixt (novembre).

Participació en l’organització dels Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports 
d’Equip: bàsquet femení (5a posició), futbol a 7 femení (6a posició), futbol 11 masculí (5a posició), 
futbol sala masculí (7a posició), hoquei patins mixt (2a posició), rugbi a 7 femení (3a posició), 
rugbi 15 masculí (3a posició), voleibol femení (5a posició), voleibol masculí (5a posició).

Participació Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports Individuals: atletisme 
(8 participants), bàdminton (2), BTT (3), duatló (3), escacs (1), esquí (2), judo (2), karate (2), mitja 
marató en ruta (2), marató (2), natació (6), raid d’aventura (2), snowboard (2), triatló (1), volei 
platja (2). Total: 40 participants.

Medalles CCU
7 d’or, 5 de plata i 18 de bronze

Campionats d’Espanya Universitaris
Participació: bàdminton (Madrid) (2 participants); esquí (La Molina) (2 participants, 

1a medalla d’or); judo (Madrid) (2 participants, 1a medalla de plata); karate (Madrid) (2 par-
ticipants); natació (Almeria) (5 participants, 3 finalistes); rem (Vigo) (1 participant, finalista); 
snowboard (La Molina) (2 participants, 1 finalista); triatló (Madrid) (4 participants, 1a finalista i 
única universitat catalana amb equip, 2 noies i 2 nois); rugbi a 7 femení (Madrid) (12 participants 
i 3 tècnics).

Medalles CEU
Una d’or i una de bronze

Dades de participació als Campionats
Noies: 134; nois: 220- 
Total: 354 alumnes- 

Distribució d’alumnes per facultats
Facultat d’Educació: 214 alumnes- 
Escola Politècnica Superior: 25 alumnes- 



Facultat d’Empresa i Comunicació: 57 alumnes- 
Escola Universitària de Ciències de la Salut: 57 alumnes- 
Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació: 1 alumne- 

Reconeixement de crèdits de lliure elecció
21 sol·licituds rebudes (15 CAFE, 4 Fisioteràpia, 2 MEF)- 
21 procediments reconeguts- 

Programa de suport als estudiants esportistes
4 sol·licituds rebudes i acceptades (2 CAFE, 1 MEF, 1 PIRP)- 

ACTIVITATS INTERNES

2a edició del torneig de rugbi de pretemporada “Trofeu Garrí” (octubre) (3 equips convi-- 
dats)
3a edició de la Lliga de Futbol Sala UVic (10 equips, 110 participants)- 
1r Open de Tennis UVic (8 participants)- 
1r Torneig de Voleibol 4x4 mixt (maig) (70 participants)- 
1r Torneig de Futbol 3x3 mixt (maig) (20 participants)- 
4a edició del Torneig “La Bóta Cup” (maig) (200 participants, 3 equips convidats)- 

MILLORS ESPORTISTES CATALANS UNIVERSITARIS

Tres estudiants de CAFE de la UVic van rebre el reconeixement com a millors esportistes cata-
lans universitaris 07-08 en els respectius esports. Montserrat Martínez en duatló i triatló, Jocas-
ta Franquesa en esports d’hivern i Francesc González en judo.

1A EDICIÓ DE L’ACTE RECONEIxEMENT AL MÈRIT ESPORTIU UVIC

30 estudiants de la Universitat de Vic van rebre el diploma de reconeixement esportiu per la seva 
participació i pels resultats del curs 2007-2008. L’acte també va servir per lliurar els diplomes al 
mèrit esportiu a aquelles persones que al llarg dels anys s’han implicat i col·laborat en les activi-
tats que s’oferien des del Servei d’Esports; varen ser 6 estudiants i 2 professors.

RAMON PUjOL

Responsable del Servei
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SERVEI MÈDIC D’EMPRESA

Durant el curs 2007-08 el Servei Mèdic d’Empresa va atendre un total de 163 consultes.

Professors: 110
Estudiants: 17
Professionals de serveis: 36

La distribució d’aquestes consultes ha estat:

Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 46
Durant l’horari d’infermeria: 48
Fora de l’horari de consultori: 46

Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal. Es varen vacunar 
57 persones. Es va aprofitar l’administració d’aquesta vacuna per col·laborar amb la campanya 
de detecció de la hipertensió arterial, així com també donar informació sobre la importància de 
la prevenció primària i el control de la resta de factors de risc de malalties cardiocirculatòries, 
fonamentalment el tabac.

També s’ha administrat una dosi de record de vacuna anti Td a 3 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 el Servei d’Orientació Psicopedagògica ha atès un total de 47 persones. 
Totes elles enmés d’una sessió i en alguns casos en cinc sessions, que ha estat el màxim.

El 79% de les persones ateses han estat dones, i el 21% homes. 
Pel que fa a cursos que consulten, el 65% són estudiants de primer i segon de primer 

cicle, i un 25% són de tercer de primer cicle i de primer i segon de segon cicle. El 10% restant 
són professors, professores i personal de la casa.

Pel que fa a facultat d’origen, el 32% són de l’Escola Universitària de Ciències de la 
Salut, el 45% de la Facultat d’Educació, el 6% de l’Escola Politècnica Superior, el 2% de la 
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Interpretació, i el 15% de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació.

Des del Servei d’Orientació enguany també s’ha format part de la comissió encarregada 
de redactar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats per a discapacitats de la UVic.

PILAR PRAT

Responsable del Servei
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SERVEI VIC-VIEW

Professora de referència del Projecte a la UVic: Maria Carme Raurell

Voluntariat d’estudiants de la UVic a càrrec del Servei:

Amador, Vanesa: Infermeria
Arahuete, David: Teràpia Ocupacional
Curós, Laura: Infermeria
Feliu, Eduard: PiRP
Garcia Fuentes, Asunción: CAFE
Gómez, Maria: Teràpia Ocupacional
González, Jessica: Infermeria
López, Gerard: Biotecnologia
Martínez De Murga, Sònia: PiRP
Melero Gordaliza, Víctor: PiRP
Nicolau Galmés, M. Antònia: CAFE
Rodriguez, Cristina: Teràpia Ocupacional
Clapes, Ivette: Teràpia Ocupacional 

Coordinadora: Ester Borin
Monitora: Silvia Gómez

Presentacions del projecte En Plenes Facultats:
- 1 presentació al Servei d’Estudiants
- 1 presentació a l’Adjunt a la Rectora per a la Comunitat Universitària
- 2 presentacions a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut
- 1 presentació a la cap d’estudis de Comunicació
- 1 presentació a la cap d’estudis de Traducció i Interpretació.
- 1 presentació al degà de la Facultat d’Educació.
- 1 presentació al director de la Politècnica.
- Total presentacions: 7

Horari d’atenció al servei Vic-View:  
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Els dimecres de 16 a 18 hores.

— El 29 de novembre de 2007 es participa en una festa universitària organitzada per els 
i les estudiants de tercer d’Infermeria a la discoteca Pocket Bikes de Vic.

— El 10 d’abril s’organitza un cinefòrum amb la pel·lícula Martin Hache.

Material del projecte En Plenes Facultats repartit: 1393 unitats
Material informatiu sobre sexualitat i SIDA repartit: 964 unitats
Material informatiu sobre drogodependències repartit: 974 unitats
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SERVEI D’INSERCIÓ LAbORAL / bORSA DE TREbALL 

Aquest curs ha entrat en funcionament el nou aplicatiu d’inserció laboral en el web 
UVic, que ha suposat importants millores que en faciliten l’ús, tant per als titulats i estudiants 
de la UVic que busquen feina com per les empreses que n’ofereixen. 

Per tercer any consecutiu s’ha elaborat l’Estudi d’Inserció laboral (observatori laboral) 
dels titulats del curs anterior (2006/2007) amb l’objectiu d’analitzar la situació laboral en què es 
troben els titulats, s’han analitzat aspectes com: el percentatge d’inserció en el mercat laboral, 
el mètode de recerca de feina, la relació entre els estudis i la feina, la satisfacció amb els estudis 
realitzats a la UVic... Es van dur a terme 244 enquestes que suposen el 33% dels titulats del curs 
acadèmic 2006/2007.

Cal destacar la col·laboració amb la IV Fira Universitat-Empresa organtizada per la 

FEC i amb el bloc FemUVic dirigits als antics alumnes de la UVic.

bALANÇ DEL CURS 2007/08

Usuaris registrats a la Borsa de Treball 07-08.   Titulats i/o estudiants d’últim curs inscrits
Total: 1.212  a la Borsa de Treball per Facultats

423

420

369

35% Empreses

Titulats 35%

Estudiants 30%

86

98

135

38

66

20% FEC

23% FEEUCS 32%

EPS 16%

FChTD 9%
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Titulats i/0 estudiants d ’últim curs inscrits a la Borsa de Treball per titulacions 
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Els usuaris registrats han enviat un total de 575 curriculums vitae a les empreses.

Informació sobre les ofertes de treball 

22% Per estudiants (de primers cursos)
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Per titulats
i/o estudiants d’últim curs  78%
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Ofertes per titulacions 
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Responsable del Servei



CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS-OSONA

Durant el curs 2007-2008 el Centre va mantenir el seu horari d’atenció de 12 hores setmanals 
distribuïdes en dimarts, dijous i divendres de 10:00 a 13:00 i dimecres de 16:00 a 19:00h, però 
també es va ampliar en diverses ocasions per poder donar resposta a les demandes, especialment 
de formació.

 En el període del 30 de juny de 2007 al 30 de juny de 2008 es van atendre 107 casos 
individuals que van generar 133 demandes; 322 persones van visitar el centre amb una finalitat 
formativa i 22 persones també ho van fer durant la Jornada de Portes Obertes. 

Tipus de demandes dels casos individuals

Informació recursos general    39 
Ajudes tècniques    57
Adaptació entorn / accessibilitat    15
Programes d’ajut econòmic    22
Total	de	demades	 	 	 	 133

 Un 31% de les demandes s’inicien a través d’una consulta telefònica, un 9% a través de 
correu electrònic i un 60% a través d’una visita al centre. El seguiment i la resolució es corres-
ponen amb els percentatges anteriors, però també s’hi inclou el correu ordinari.

 Del total de 344 persones que s’han desplaçat al Centre amb una finalitat formativa, la 
relació de les persones i el tipus d’ensenyaments és la següent:

Diplomatura d’Infermeria     120 
Diplomatura de Fisioteràpia     22
Diplomatura d’Educació Social     20
Diplomatura de Teràpia Ocupacional    25
Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Atenció Sociosanitària 75 
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social  20 
Formació d’auxiliar de geriatria     20 
Formació de treballadores familiars     20 
Total	persones	 	 	 	 	 322	

 Des del Centre també es va participar impartint docència sobre ajudes tècniques i 
adaptació de l’entorn en els cursos d’auxiliar d’infermeria en geriatria organitzats pel CEEC el 27 
de novembre de 2007 a Les Franqueses del Vallès, i el 29 de gener a Vic, i en els cursos “Per un 
envelliment actiu i satisfactori: viure la vellesa amb plenitud!” els dies 20 de desembre de 2007, 
24 de gener i 19 de febrer de 2008.

 Es va col·laborar en l’organització i coordinació de la “Jornada d’Accessibilitat univer-
sal: disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom”, duta a terme el 26 juny de 2008 a la 
UVic.
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 Es va assistir a la Fira internacional d’Ortopèdia i Ajudes Tècniques “Orprotec 2007” 
els dies 29 i 30 de desembre de 2007 a València, i al primer Saló Avante per a l‘autonomia de les 
persones i la qualitat de vida, el 7 de juny de 2008 a Barcelona.

 Es va donar resposta a les demandes generades pels estudiants amb discapacitat de la 
Universitat de Vic que ho han manifestat. Es van atendre cinc estudiants que van requerir se-
guiment tot l’any. Les accions en el context d’una valoració i seguiment individualitzat van ser: 
valoració de les necessitats dels estudiants; valoració i adaptació d’espais, equipaments i altres 
productes de suport; gestió del suport personal; creació i participació en una comissió per deter-
minar una adaptació curricular. S’ha facilitat informació sobre beques i altres ajuts econòmics i 
s’ha informat del servei a dos possibles estudiants de nou accés.

 Es va representar la UVic a la comissió tècnica UNIDISCAT. Es va participar en les 
reunions de la comissió i en la redacció del document “Proposta de pautes mínimes de contingut 
del Pla d’inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats i d’un guió per a l’adaptació 
dels estatuts de les universitats”. 

 Es va formar part de la comissió que ha elaborat el Pla d’inclusió de les persones amb 
discapacitat de la UVic.

 Es va assistir a la Jornada per la Igualtat d’Oportunitats de la UPC, el dia 23 de novem-
bre de 2007, al I Workshop de buenas prácticas de técnicos de apoyo a la discapacidad en la universidad, 
a Alacant el 8 i 9 de maig de 2008, i al Desayuno de trabajo. Servicios de Atención a la Discapacidad 
de universidades catalanas y Fundación Universia, el 7 de juliol de 2008.

 El Sírius va rebre una cadira reclinable i basculant Rea-Clematis per a les seves activi-
tats.

MIREIA DATSIRA

Responsable del Centre
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OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL

A. ACTIVATS CULTURALS I/O DE LLEURE DE CAIRE INSTITUCIONAL

—Representació a la comissió d’activitats culturals de la Xarxa Vives d’Universitats.

—Plataforma Cultural de la UEV  (juny 08)

.  Homenatge a l’Associació Sant Tomàs-Parmo (acte inaugural a la Sala de la Columna 
de l’Ajuntament de Vic)

. 4a Mostra d’Arts de la UVic. Vestíbul de l’edifici B (Campus Miramarges) 

. VI Concurs fotogràfic de Medi Ambient - EPS (Campus Torre dels Frares)

.  Exposició Esportistes Catalanes del segle XX / Projecte “Entrevistes amb catalanes 
d’avui” / Lliurament de “Diplomes al mèrit esportiu. UVic 2008”. Organitzat pel 
CEID i el Servei d’Esports.

. Presentació del llibre d’Eumo Editorial, L’Islam, un veí per conèixer 

.  Presentació dels Serveis Lingüístics de la UVic i conferència del Dr. Tilbert 
Stegmann.

.  Exposició La Gran Guerra (1914-1918): Causes i conseqüències / conferències (Plàcid 
Garcia-Planas, Carme Sanmartí, Manuel Llans) / Cine fòrum (Miquel Pérez). En 
col·laboració amb el Museu Industrial del Ter (Manlleu).

—Comissió 10è aniversari de la UVic
. Exposició “Índex” – Museu Art de la Pell (setembre 07)
.  Exposició “Vic, la Universitat i la Ciutat” - Temple Romà de Vic (desembre 07) i  

itinerància en el marc de la Jornada de Portes Obertes (abril 08). 

 — Exposició “La Gran Guerra (1914-1918): vida i mort a les trinxeres” i conferència in-
augural de Plàcid Garcia-Planas – Espai d’exposicions de l’ed. B (abril i maig 08). 
Posterior itinerància de l’exposició a Caldetes (maig 08).

—Gestió de l’Espai d’exposicions (Edifici B). A partir d’abril 2008.

— Gestió Itinerància exposició Dones Traductores a la Xarxa Municipal de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona (fins desembre 2008), i la itinerànica de Dones de Teatre 
a Caldetes (març) i a la Universitat Ramon Llull (abril) – CEID.

—Caminada popular (octubre 07).

b. ACTIVITATS DE SUPORT I D’ASSESSORAMENT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

— Setmana de la Ciència – EPS (novembre 2007)
— Organització del curs “Cuina intel·ligent per a estudiants inexperts” – En col·laboració 

amb l’Àrea Comunicació i el Servei d’Estudiants (novembre 2007)



— Actes en el marc del programa de la Fundació Viure i Conviure (Servei Estudiants): 
inauguració de curs el mes de novembre 2007 i celebració dels 10 anys del programa 
en l’acte de clausura de curs (maig 2008).

— Activitats diverses de l’Aula de Teatre de la UVic (presentació de l’obra març i abril; 
Mostra de Teatre de la XVU a Elx, a l’abril i Setmana del Teatre a la UVic del 13 al 20 de 
maig).

— Jornada de Portes Obertes – Àrea de Comunicació (abri 2008): exposició “Vic, la 
Universitat i la Ciutat” i visites guiades a l’Aula de la Gent Gran i a les persones par-
ticipants del Programa Viure i Conviure.

— Festa Anti Stress – FE, Cinto Torrents (maig 2008).
— Suport a les activitats de l’Aula de la Gent Gran. 

.  Taller de Memòria (octubre i desembre 2007) 

.  Curs ”Alimentació saludable” (octubre 2008)

.  Sessió informativa per assistir d’oients a les classes (febrer 08) 

.  Projecte herbari de la comarca d’Osona – EPS (abril 2008)
— Col·laboració amb les activitats d’Eumo Editorial – Lectura pública de “La Plaça del 

Diamant” (Plaça de l’Estudiant, març 08).
— Revista UVica’t - Servei d’Estudiants (quinzenal).
— Revista “Fem UVic” per als exalumnes de la UVic –Àrea de Comunicació (bimen-

sual)
— Activitats diverses del Vic-View – Servei d’Estudiants
— Activitats diverses del Consell d’Estudiants – Consell d’Estudiants (Lliga de Debat de 

la XVU a Mallorca, abril 2008).
— Activitats diverses del Servei d’Estudiants 
— Disseny del projecte Carnet UVic, conjuntament amb Àrea de Comunicació.

C. GESTIÓ DE PETICIONS I PROPOSTES DE CARÀCTER LÚDIC I CULTURAL PROVINENTS 
D’ENTITATS I D’INSTITUCIONS ExTERNES

— Col·laboració en els Col·loquis de Vic – Societat Catalana de Filosofia (oct. 07)
— Orquestra Simfònica del Vallès (música i literatura) – concert de cambra (des. 07)
— Orquestra Simfònica del Vallès (música i cinema)  – concert de cambra (maig 08)
— Orquestra Simfònica del Vallès - taller de percussió (maig 08)
— Activitats de l’Agrupació de Sords de Vic i comarca d’Osona
— Col·laboració Institut Teatre i IMAC – Anella Científica febrer i abril (Pere i el Llop, 

Barbablava).
— Col·laboració (cessió materials) per a l’exposició El Temple Romà de Vic: un tresor ama-

gat. 12è aniversari de la descoberta. Juny i juliol 08.

MONTSE SIMON

Resposable de l’Oficina 
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AULA DE TEATRE DE LA UVIC

Curs Iniciació al Teatre, d’octubre a desembre. La seva realització és un requisit indis-
pensable per poder formar part de L’Aula.

 Procés d’assajos, muntatge i estrena del nou espectacle d’aquesta temporada La invasió 
dels lladres de temps, una adaptació de Gerard Guix de l’obra Momo, de Michael Ende. 5 de març 
de 2008 al Centre Comunitari de Vic.

 Participació a la XIII Mostra de Teatre Universitari organitzada per la Xarxa Vives 
d’Universitats del 14 al 18 d’abril a Elx. Aquesta mostra es du a terme cada any en una universitat 
diferent.

 Participació a les primeres Jornades Universitàries de Formació Teatral organitzades 
en el marc del conveni entre les universitats de Lleida, Tarragona, Vic i Girona el 29 i 30 de 
març. 

 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 Lleida el 19 i 20 
de maig. 

 Celebració de la 3a Setmana del Teatre de la UVic del 13 al 20 de maig. Durant aquesta 
setmana l’Aula organitzà per segon any un taller de màscares.	

 Lectura dramatitzada de l’obra Fem el boig, una adaptació de l’Aula de Teatre de l’obra 
The madness of Ezme and Shaz, de Sarah Daniels, traduïda pels alumnes de traducció teatral sota 
la direcció de la Dra. Eva Espasa

 Col·laboració amb l’artista Anna Estany per a la seva Acció 27 Processos Identitaris en 
el marc de la mostra biennal multidisciplinària Thambos 08 de la ciutat de Vic.

DOLORS RUSIñOL
EVA MARIChALAR

Codirectores

319 Serveis universitaris. Àrea d’Estudiants i Comunitat





Serveis universitaris. Serveis Administratius i de Rectorat 321

SERVEIS ADMINISTRATIUS I DE RECTORAT

ÀREA DE COMUNICACIÓ

En aquest breu resum esbossem les tasques més destacades que s’han portat a terme des de 
l’Àrea de Comunicació. Pel que fa a les accions de promoció, destaquen:

— Les 192 visites als centres de secundària (suposen un increment del 8% en relació al 
curs 06-07). Del total de centres visitats, el 60% són públics i el 40% restants són privats. Les 
visites s’han efectuat a més de la meitat de les comarques catalanes i a l’illa de Mallorca.  La dis-
tribució territorial de les més importants és: 13% Barcelonès; 12%  Vallès Oriental; 8% Mallorca; 
7% Osona; 6% Bages; i 5% Segrià.

— La Jornada de Portes Obertes, que es va celebrar el 12 d’abril de 2008, va reunir 1150 
visitants que van participar a les més de 35 activitats que hi havia programades. El 44% d’assis-
tents provenia d’Osona; el 15% del Vallès Oriental; el 9% del Barcelonès; el 5% del Bages; i el 
4% del Vallès Occidental.

— La participació a les diferents fires (Girona; Estudia; Futura; Valls i Mercat del Ram) 
per donar a conèixer l’oferta educativa de la Universitat.

Pel que fa a les accions de publicitat i relacions públiques, destaquen

— La nova campanya institucional amb el lema “Exit. Obre’t les portes al món”. S’ha 
apostat per una única línia gràfica que s’ha pogut veure a  premsa i en diverses marquesines de 
les principals ciutats del Vallès Oriental i Occidental, Maresme, Bages, i Gironès, i a una vin-
tena d’autobusos metropolitans de Barcelona. Pel que fa la ràdio, aquest any les falques emeses 
s’han basat en l’experiència personal i laboral de diversos titulats per la UVic amb una campanya 
testimonial.

— Gestió de les campanyes dels màsters universitaris, Universitat d’Estiu, Escola d’Idi-
omes, eWeek , entre altres.

— La 10a edició dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudi-
ants de batxillerat. Per commemorar els 10 anys de premis se n’han augmentat les quanties, s’ha 
ofert la matrícula gratuïta de primer curs als estudiants guanyadors i s’ha ampliat la convocatòria 
d’Osona Contra el Càncer a totes les comarques participants (fins ara es limitava a la comarca 
d’Osona).

— Elaboració del projecte del nou carnet, juntament amb l’Àrea d’Estudiants.
— Realització d’un estudi de la imatge de la UVic per tal de conèixer el posicionament 

de la marca UVic. Aquest estudi ens ha permès conèixer l’oferta i la demanda del mercat uni-
versitari català.



A banda d’aquestes accions, s’ha continuat editant setmanalment l’Apunt i trimes-
tralment el Fem UVic (dirigit als antics alumnes). I com a novetat, l’Àrea de Comunicació s’ha 
traslladat a l’edifici F, fet que ha permès oferir una millor atenció personalitzada.

Alumnes atesos amb les diferents accions

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Visites a centres

Fires

Jornada de
Portes Obertes
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ANNA FÀbREGAS

Directora de l’Àrea 
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COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I SERVEI DE PUbLICACIONS

La comunicació institucional i el Servei de Publicacions, com a elements que conformen el 
Gabinet de Rectorat, juntament amb l’oficina de la rectora, han treballat en difusió dels actes 
i les activitats organitzats des de la Universitat de Vic per tal d’aconseguir el màxim de ressò 
mediàtic.

 Enguany, i en col·laboració amb l’Àrea de les TIC, s’ha creat i posat a disposició  de tots 
els caps de premsa de les principals institucions osonenques un calendari  virtual compartit que 
ha d’ajudar a planificar els actes als quals es requereix l’atenció dels mitjans de comunicació per 
tal d’evitar solapaments de convocatòries. Aquesta eina, d’ús intern només per als responsables 
de premsa, ha permès planificar millor les convocatòries dels mitjans per tal d’obtenir el màxim 
de ressò. 

  Pel que fa a l’Oficina de premsa, durant tot el curs s’han redactat i enviat un total de 94 
notes de premsa i s’han convocat 12 rodes de premsa, per a les quals s’han elaborat els dossiers 
de premsa corresponents. 

 Com a novetat d’enguany, l’Oficina de Premsa i el Servei de Publicacions han elaborat 
un dossier especial de la Universitat d’Estiu, de 8 pàgines, difós a través d’una edició de diven-
dres de El 9 Nou (15.000 exemplars). El disseny ha anat a cura d’Eumogràfic.

 Pel que fa al recull de premsa  d’octubre de 2007 a setembre de 2008 es van recollir 516  
notícies en què apareix la Universitat de Vic, extretes dels periòdics locals, digitals i del servidor 
de notícies My NEWS i Google 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 Miramarges 
commemoratiu dels 20 anys de la Facultat d’Empresa i Comunicació. També ha publicat les 
Memòries del curs acadèmic; de la Guia de Serveis i Avantatges; de les Guies de l’Estudiant, la lliçó 
d’inauguració del curs acadèmic, etc. S’ha ocupat de l’edició electrònica d’aquestes i altres pu-
blicacions, i ha participat en les activiitats de l’Aula Segimon Serrallonga. 

 El Servei coordina 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 re-
vista 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



ARxIU GENERAL DE LA UVIC

El fet més rellevant del curs ha estat l’impuls, elaboració i posada en marxa del Programa per a 
la Protecció i Conservació del Patrimoni Documental de la Universitat de Vic (Patridoc-UVic), els 
objectius principals del qual són:

posar en marxa un programa que estableixi les pautes per protegir el patrimoni docu-
mental de la Universitat.

identificar la documentació essencial del patrimoni documental de la Universitat, ava-
luar-la i determinar-ne el grau de confidencialitat i nivells d’accés.

aplicar les mesures de seguretat necessàries a través de la duplicació dels documents en 
diferents suports o del trasllat d’informació a diferents espais físics, que asseguri el restabliment 
de les activitats, drets i obligacions de la Universitat en cas d’una pèrdua fortuïta d’informació.

Durant aquest curs el PatriDoc ha fet d’una prova pilot amb documentació d’actes de 
reunions dels màxims òrgans de govern, tal i com es mostra en el gràfic següent.

qUINA DOCUMENTACIÓ ES CONSERVA A L’ARxIU GENERAL?

El fons de l’Arxiu General està constituït pels següent documents:
documents constitutius de la Universitat (p.ex., estatuts) i dels seus òrgans de govern  .
(p.ex., actes de reunions), exceptuant 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, expedi- .
ents de beques (mobilitat, UVic, MEC)
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documents relacionats amb la docència: models d’exàmens, avaluació docent, guies de  .
l’estudiant, expedients d’organització de postgraus i màsters
documents que deriven de la gestió dels recursos humans: expedients de personal, calen- .
dari laboral, gestió de les vacances i permisos, gestió de pagaments a becaris, recepció de 
nòmines
fons d’imatge: díptics i cartells d’activitats relacionades amb la vida universitària, orles  .
de les diferents promocions
materials d’exposicions organitzades a la Universitat .

Actualment el dipòsit central de l’Arxiu General conserva 2.286 continents, que corresponen 
aproximadament al 55% de la capacitat total d’emmagatzematge d’aquest espai.

CARTA DE SERVEIS DE L’ARxIU

Transferència 

Traspàs físic dels documents dels diferents òrgans de govern col·legiats i unipersonals 
de la Universitat, centres, departaments, serveis i persones físiques al servei de la Universitat, al 
dipòsit de l’Arxiu General (Reglament de l’Arxiu General, preàmbul b).

Taula 1. Total de transferències a l’arxiu per part dels serveis de la UVic, amb documentació a conservar temporalment 
o permanentment (juliol/setembre 2007 – 1a quinzena de setembre 2008)

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 del curs passat s’està tractant, inventariant i integrant al sistema 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. 
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Préstec i consulta

S’entén per préstec la documentació que s’extreu físicament de les instal·lacions de 
l’Arxiu General per ser traslladada i consultada a les dependències de la unitat que l’ha sol-
licitada. S’entén com a consulta quan l’accés a la documentació s’efectua a les mateixes instal-
lacions de l’Arxiu General (Reglament de l’Arxiu General, preàmbul b).

Taula 2. Total de préstecs i consultes de documentació dipositada a l’arxiu  
(2a quinzena de setembre de 2007 – 1a quinzena de setembre 2008).

Nombre de sol·licituds de préstec 14

Nombre de sol·licituds de consulta 59

Nombre de sol·licituds de reactivació  17

Total de peticions 90

Taula 3. Detall de les sol·licituds de consulta i reactivació d’expedients. * Inclou tant la consulta com el préstec

Unitats administratives Nombre de *Total Nombre de Total
 sol·licituds  d’expedients sol·licituds d’expedients
 de consulta consultats de reactivació reactivats

Àrea de Comunicació 1 9 - -

Àrea de Gestió Acadèmica 52 105 10 66

Centres Vinculats - - 1 9

EUCS (Dept. Desenvolupament
Humà i Acció Comunitària) 1 1 - -

FE (Cap d’estudis i Deganat) 5 5 - -

FE (Professorat) 1 1 - -

Recursos Humans 5 5 5 5

Secretaria de centre (EUCS) 3 3 - -

Secretaria de centre (FE) 1 1 - -

Secretaria General 4 6 1 7

Total  73 136 17 87
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Detall dels expedients reactivats per mesos (totes les unitats).

0 5 10 15 20

Octubre 2007

Novembre 2007

Desembre 2007

Gener 2008

Febrer 2008

Març 2008

Abril 2008

Maig 2008

juny 2008

juliol 2008

0

9

23

6

Agost 2008 1

18

1

1

2

1

25

25

Destrucció certificada

L’Arxiu General avalua la documentació generada i rebuda pels diferents serveis de la Universitat 
i proposa les regles de conservació que determinen si la documentació s’ha de conservar per-
manentment o es pot eliminar. Aquestes regles de conservació són aprovades per la Comissió 
d’Arxiu. 

Periòdicament, una empresa externa procedeix a la recollida i posterior destrucció 
certificada de la documentació que es pot eliminar.

Taula 4. Peticions de documentació per eliminar documentació a partir de l’octubre de 2007. No hi consten les dades 
d’exàmens i treballs d’estudiants anteriors al curs 2007/2008, que es registren des del curs 07/08 i que es procedirà a la seva 
eliminació a partir de l’octubre de 2008 (curs 08/09). 

Destrucció	certificada	 Núm.	de	peticions		 Metres	lineals	 Kg	de	paper
	 d’eliminació	 de	documentació	 destruïts

Octubre de 2007 (curs 07/08) 65 ~ 30 m/l 2.640 kg

Així mateix, la responsable de l’Arxiu General s’ha incorporat a la Comissió de Seguiment del Pla de 
Sostenibilitat on assessora en temes de gestió documental.



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.

Pel que fa a la descripció d’expedients, aquest curs també 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 9.582	expedients	i	1.150	continents.

PERSONAL

Arxivera: Núria Cañellas
Estudiants en pràctiques: Janira Anguita (ESAGED), Laura Espert i Íngrid Plaza (UVic)

FORMACIÓ PERMANENT

El suport institucional ha permès que el personal de l’arxiu tingui formació actualitzada i mobili-
tat vinculada a les necessitats del lloc de treball mitjançant l’assistència i participació a cursos de 
formació i jornades que es detallen a continuació:

Cursos externs

— L’aplicació de la norma ISO 15489 en un sistema de gestió documental i arxiu. Durada: 6 
hores. 1 assistent.

— Arxius de gestió d’alts càrrecs. Durada: 6 hores. 1 assistent.
— Digitalización de documentos. Durada: 45 hores.
— Fotografia digital: bases per al disseny d’un arxiu. Durada: 6 hores. 1 assistent.
— El format PDF: característiques i potencial. Durada: 4 hores. 1 assistent.

Jornades, Congressos i conferències

Externes
— 5è Laboratori d’Arxius Municipals: l’Arxiu Municipal en el marc de l’Administració 

Electrònica. Febrer 2008. 1 assistent.
— Jornada sobre l’aplicació de la norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC). 

Maig 2008. 1 assistent.
— XI Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Maig 2008. 1 assistent. Presentació 

de 2 pòsters.
— XIV Jornades d’Arxius Universitaris. Juny 2008. 1 assistent. Participació a la taula 

rodona. 
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Internes, organitzades per l’Arxiu General
— Conferència: “La unió fa la força: la Declaració quebequesa sobre els arxius”, a càrrec 

de Diane Baillargeon, membre de l’Association d’Archivistes du Québec (AAC). 

RELACIONS INSTITUCIONALS

Col·laboració amb altres professionals de l’àmbit arxivístic

La responsable de l’Arxiu General és membre de:
. Grup de treball sobre Gestió de Documents Electrònics que es reuneix anualment en 

el marc de la Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU).
. Grup de treball InterPares 3 (The International Research on Permanent Authentic Records 

in Electronic Systems) de l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

Convenis de col·laboració

El 20 de maig es realitzà una visita al servei d’arxiu i una sessió de formació pràctica sobre l’e-
Documentik als estudiants que cursen l’assignatura d’Arxivística a la Diplomatura en Informació 
i Documentació de la FCHTD. Durant el curs 2007-2008 han col·laborat a l’Arxiu General dues 
estudiants de la Diplomatura d’Informació i Documentació. 

Així mateix, s’ha signat per primer cop un conveni amb l’Escola Superior d’Arxivística 
i Gestió de Documents (ESAGED) per a la realització de pràctiques a l’Arxiu General de la 
UVic.

Publicacions

Cañellas Terradellas, N. “e-Documentik en el Archivo de la Universidad de Vic: bene-
ficios de la gestión informatizada de los expedientes”. A: I Congrés sobre Gestió i Conservació del 
Document Electrònic (Castelló de la Plana, 13 de novembre de 2007). Comunicació.

Cañellas Terradellas, N. “Patridoc-UVic: programa per a la protecció i conservació del 
patrimoni documental de la UVic” [Pòster]. A: XI Jornades Catalanes d’Informació i Documentació 
(Barcelona, 22-23 de maig de 2008). 

Cañellas Terradellas, N.; Camps Casals, N. i Baillargeon, D. (col·laboradores). “La 
Declaració quebequesa sobre els arxius en català” [Pòster]. A: XI Jornades Catalanes d’Informació 
i Documentació (Barcelona, 22-23 de maig de 2008). 

DIFUSIÓ

L’Arxiu General ha donat a conèixer la seva carta de serveis a través dels següents canals de difu-
sió:



a) Formació d’usuaris interns (UVic)

Unitat	administrativa	 Assistents

Àrea de Planificació Estratègica i Avaluació (APEA) 1

Centre per a l’Autonomia Personal Sírius - Osona 1

Departament d’Informació i Documentació. Estudiants de l’assignatura d’Arxivística de la 
Diplomatura en Informació i Documentació 5

Directors de departaments 7

Oficina de Relacions Internacionals 1

Rectorat 1

Secretaria de Centre de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut (EUCS) 1

Secretaria de Centre de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) 1

Secretaria de Deganat de la Facultat d’Educació (FE) 1

Secretaria General 2

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 1

Total d’alumnat 22

b) Intranet

Des del curs 2004-2005, l’Arxiu General disposa d’un apartat específic en el Campus Virtual, que 
aquest curs ha canviat d’ubicació i actualment es troba a l’apartat Comunitat – Arxiu General, on 
es publica tota la informació relacionada 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) Exposicions virtuals

Exposició virtual “Postals de Nadal de la UVic”, inaugurada el 17 de desembre de 2007
Consultable a:	<http://www.uvic.cat/arxiu/postals/postals.html>

d) 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

Recollida i destrucció certificada de documents (Auca) L’Apunt, 31/11/07

Té la paraula: Núria Cañellas L’Apunt, 04/12/07

Les postals de Nadal de la UVic L’Apunt, 13/12/07

L’Arxiu General digitalitza les actes dels òrgans de govern L’Apunt, 15/05/08
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Fem memòria: 11è aniversari de la Universitat de Vic L’Apunt, 21/05/08

La UVic present a les Jornades Catalanes d’Informació i Documentació L’Apunt, 22/05/08

De la Amoral a la PatataBrava UVic.ca’t, 30/05/08

Es dóna a conèixer el PATRIDOC-UVic L’Apunt, 12/06/08

Eliminació de documentació confidencial a l’octubre L’Apunt, 26/06/08

NÚRIA CAñELLAS TERRADELLAS

Responsable de l’Arxiu General





EMPRESES VINCULADES

EUMO EDITORIAL

L’inici del curs 2007-2008 va coincidir amb la Fira del Llibre de Frankfurt, que en 
aquesta ocasió tenia Catalunya com a cultura convidada d’honor. Gràcies als ajuts de l’Institut 
Català d’Indústries Culturals, Eumo Editorial, l’editorial de la Universitat de Vic, hi va tenir una 
presència notable. A banda de tenir representació a l’estand de la Xarxa Vives d’Universitats, 
Eumo va compartir amb altres editors d’història un espai individualitzat dins l’estand de l’Asso-
ciació d’Editors en Llengua Catalana. L’agenda de treball d’Eumo a la Fira va ser la culminació 
de l’esforç que s’havia iniciat el febrer de l’any 2007, quan es van establir noves vies de contacte 
amb firmes estrangeres amb afinitats en la línia editorial, en una sèrie de reunions patrocinades 
per l’Institut Ramon Llull a Barcelona.

Pel que fa a les publicacions, tal com podreu comprovar a les pàgines que segueixen, 
durant el curs que ha acabat, la majoria de col·leccions i revistes, tant les pròpies com les que 
coeditem amb altres entitats o institucions, han continuat creixent amb nous títols. Alhora, s’ha 
iniciat una nova col·lecció, “Al dia”, que, amb títols com L’esclat de l’Est, L’islam, un veí per conèixer, 
Serveis i servituts digitals, I després de la globalització?, El finançament dels partits polítics o La societat 
i el canvi climàtic, s’adreça a lectors inquiets no especialistes, interessats a ampliar coneixements 
sobre temes d’actualitat.

També durant aquest curs s’ha consolidat el que fins ara era una tendència: la reuti-
lització i la socialització del llibre escolar i la presència reduïda o nul·la als punts de venda, la 
qual cosa ha exigit a tot l’equip editorial un esforç de superació i de recerca d’alternatives per 
aconseguir uns bons resultats.

MONTSE AYATS I COROMINA

Directora d’Eumo Editorial
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PUbLICACIONS EUMO EDITORIAL-UNIVERSITAT DE VIC CURS 2007-2008

Manuel Llanas. Sis segles d’edició a Catalunya. Col·lecció Biblioteca d’Història de Catalunya. 
EUMO / Pagès Editors. Setembre de 2007.  

Miquel Àngel Essomba. Tot un món. Col·lecció Didàctiques i complements. EUMO / Fundació 
Jaume Bofill. Octubre de 2007. 

Suports. Revista catalana d’educació inclusiva, 11, 2. EUMO. Octubre de 2007.   
Reduccions. Revista de poesia, 88. EUMO. Octubre de 2007.
Amando Freitas Filho. Rara Mar. Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè Central. 

Octubre de 2007.
Claude Beausoleil. Gran hotel d’estrangers. Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè 

Central. Octubre de 2007. 
Francesc Xavier Vila, Marina Nogué, Ignasi Vila. Estudis d’implantació terminològica. Col·lecció 

En primer terme. EUMO / Termcat. Octubre de 2007.  
Rosa Cabré, Josep Maria Domingo. Estudis sobre el positivisme a Catalunya. Col·lecció Escolis. 

EUMO / Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Novembre 
de 2007. 

Montserrat Lunati. Imma Monsó: la narrativa de la ironia i la diferència. Col·lecció Capsa de 
Pandora. EUMO. Novembre de 2007.

Josep Maria Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva, Ricard Fité. Manual d’estil. La redacció o l’edició de 
textos. Col·lecció Llengua i Text. EUMO / Associació de Mestres Rosa Sensat / Publicacions 
i Edicions UB / Universitat Pompeu Fabra. Desembre de 2007. 

Robert Baden-Powell. Escoltisme per a nois. Col·lecció Textos Pedagògics. EUMO. Desembre 
de 2007. 

Lluís Maria de Puig. La Constitució de Batlle i Jover. Col·lecció Jaume Caresmar. EUMO / Institut 
Universitari d’Història Jaume Vicens Vives. Desembre de 2007.  

Robert Ruiz i Bel. Plans múltiples  i personalitzats per a l’aula inclusiva. Col·lecció Interseccions. 
EUMO. Gener de 2008. 

Manuel de Pedrolo. Mecanoscrit del segon origen. Col·lecció Català Fàcil. EUMO / Publicacions i 
Edicions de la UB. Gener de 2008. 

M. Bittanti, D. Fraticelli, D. Gómez, H.Lowood, M. Maietti, O. Pérez, F.X. Ruiz, E. Sáez, C.A. 
Scolari. L’homo videoludens. Col·lecció Media TK. EUMO. Febrer de 2008.  

Ricard Bonmatí, Quim Canals, Dolors Collell, Mercé Maure, Anna Rodríguez, Xavier Vernetta. 
Ens entenem!! Sis obres de teatre de petit format. Col·lecció Didàctiques i Complements, 
EUMO. Febrer de 2008. 

Llibert Ferri. L’esclat de l’Est. Col·lecció Al dia. EUMO. Març de 2008.
Joan  Tugores. I després de la globalització? Col·lecció Al dia. EUMO. Març de 2008. 
Claude Carcenac. L’islam, un veí per conèixer. Col·lecció Al dia. EUMO. Març de 2008.  
Josep Lluís Micó, Pere Massip. Serveis i servituds digitals. Col·lecció Al dia. EUMO. Març de 

2008.  
Montserrat Correig, Montserrat Fons, Montserrat Bigas. Llengua CM1. Col·lecció Llibres per 

als alumnes. EUMO. Març de 2008.  
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Montserrat Correig, Montserrat Fons, Montserrat Bigas. Llengua CM2. Col·lecció Llibres per 
als alumnes. EUMO. Març de 2008.  

Victòria Alsina. Llengua i estlíistica en la narrativa de Jane Austen. Col·lecció Biblioteca de 
Traducció i Interpretació. EUMO. Març de 2008. 

Víctor Sunyol. NO ON (rèquiem). Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè Central. 
Març de 2008. 

Juan Antonio Masoliver. El laberint del cos. Col·lecció Jardins de Samarcanda. EUMO / Cafè 
Central. Març de 2008.

Reduccions. Revista de poesia, 89-90. EUMO. Març de 2008.
Francesc Carbonell, Joan Corominas. Educació i conflictes interculturals. Col·lecció Conciutadania 

Intercultural. EUMO / Fundació Jaume Bofill. Març de 2008.
Maria Coll, Josep Puig. La vaga d’usuaris de tramvies de Barcelona de 1957. Col·lecció L’entorn. 

EUMO. Abril de 2008.  
Termcat. L’ordenació de termes. Col·lecció En primer terme. EUMO / Termcat. Maig de 2008. 
Carme Casas, Antoni Ferran (coord.). La cultura del no. Col·lecció Documents. EUMO. Maig 

de 2008. 
José Ramon Lago, Javier Onrubia. Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa. 

Col·lecció Interseccions. EUMO. Maig de 2008.
Pilar Cortés. Com es financen els partits polítics. Col·lecció Al dia. EUMO. Juny de 2008.
Heribert Figuerola, Víctor Nacenta. La societat i el canvi climàtic. Col·lecció Al dia. EUMO. Juny 

de 2008.  
Alexandre Dumas. El comte de Montecristo. Col·lecció  Català Fàcil. EUMO / Publicacions i 

Edicions de la UB. Juny de 2008. 
Cota Zero. Revista Arqueologia i Ciència, 22. EUMO. Juny de 2008.
Lluís Flaquer, Salvador Giner, Joan Majó, Xavier Ramírez, Carlota Solé, J. González-Agapito. 

Una societat en crisi? Reptes d’un món globalitzat. Col·lecció Documents. EUMO. Juny de 
2008.  

Suports. Revista catalana d’educació inclusiva, 12, 1. EUMO. Juny de 2008.   
Montse Castells, Montse Farrés, Josep Font, Salut Vilaró. L’estel 4. Col·lecció L’estel. EUMO. 

Juliol de 2008.  
Montse Castells, Montse Farrés, Josep Font, Salut Vilaró. L’estel 5. Col·lecció L’estel. EUMO. 

Juliol de 2008.  
Montse Castells, Montse Farrés, Josep Font, Salut Vilaró. L’estel 6. Col·lecció L’estel. EUMO. 

Juliol de 2008.  
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EUMOGRÀFIC

Del curs 2007-2008 destaquem el fet que pel maig de 2008 l’Associació de Dissenyadors 
Gràfics ADG-FAD va concedir a Eumogràfic un Premi Laus en Disseny Editorial pel catàleg de 
l’exposició Índex, organitzada amb motiu del desè aniversari de la Universitat de Vic, comissari-
ada per Anna Palomo, i que es va poder veure al Museu de l’Art de la Pell durant el setembre de 
2007. Eumogràfic va tenir-hi també tres treballs més seleccionats: la Memòria del Caravaning 
de Catalunya, de Fira de Barcelona; el cartell del Festival Internacional de Poesia Mahalta, or-
ganitzat per l’Ajuntament de Lleida el juny de 2007; i el conjunt de la identitat corporativa del 
Museu de Lleida.

A finals d’aquest mateix mes de maig Eumogràfic es va traslladar des del número 6 del 
carrer Perot Rocaguinarda, on ha desenvolupat la seva labor durant deu anys, al número 17 del 
mateix carrer, a la Torre dels Frares, compartint la masia amb Eumo Editorial i l’Escola d’Idi-
omes. 

Diversos dissenys d’Eumogràfic van ser seleccionats per formar part de l’exposició iti-
nerant Listos para leer. Diseño de Libros en España, que es va inaugurar a Zamora el 17 d’abril, a la 
Biblioteca Pública del Estado. Aquesta exposició, comissariada per Enric Satué, va ser impul-
sada per la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi), i la Agencia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) amb l’objectiu d’oferir una panoràmica 
actual sobre el disseny dels llibres a Espanya. D’altra banda, alguns dissenys d’Eumogràfic també 
van apareixer publicats a ESC. Entra en el diseño español, una selecció del disseny més punter d’Es-
panya, comissariat per l’estudi Cla-se i editat per Actar. 

Natàlia Gonzàlez i Ton Granero van impartir una conferència sobre disseny editorial 
al 3r Congrés Internacional de Tipografia que va tenir lloc a València de 20 al 22 de juny, i al 
qual van assistir uns 300 professionals del món de l’edició i el disseny gràfic de diversos països 
europeus.

Eumogràfic va dissenyar la part gràfica i els fulletons en diverses llengües de l’exposi-
ció “Ja tenim castell” que es va poder veure al castell de Montjuïc de Barcelona l’estiu de 2008, 
comissariada per Ramon Folch i estructurada per Joan Fargas.

Tres treballs d’Eumogràfic van ser seleccionats també pel catàleg anual de treballs de 
disseny gràfic Select G. Grafic Design from Spain. Es tracta del pòster de la Jornada de Portes 
Obertes de la UVic del 2008, del llibre en tres volums Mater and Progress. Nuevos materiales, nu-
eva indústria, editat per al FAD, i del catàleg de l’exposició Insectes, del Centre d’Art la Panera 
de Lleida.

Durant aquest curs Eumogràfic va realitzar també la renovació de la identitat corpora-
tiva d’Eumo Editorial i de l’Ajuntament de Vic.

ANTON GRANERO

Director
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DISCURS DE CLOENDA DEL CURS 2007-2008

Benvolguts i benvolgudes membres del rectorat, del consell de direcció de la Universitat 
i dels diferents centres, patrons i patrones de la Fundació, professors i professores, professionals 
d’administració i serveis i de les empreses vinculades, companys i companyes, amics i amigues, 
molt bon dia a tots i totes i benvinguts i benvingudes a aquest acte de cloenda del curs 2007-
2008.

“Sense saber ben bé com, ja som al final d’un altre curs”. Amb aquesta frase començava 
el meu parlament un dia com avui del curs passat per expressar una sensació que sovint es té 
quan arriba una data assenyalada i més o menys esperada. Tot i que en termes generals sigui 
també aquesta la sensació d’avui, per a ser ben sincera, aquesta vegada hi introduiria algun matís, 
per les raons que després exposaré i que m’agradarà de compartir amb vosaltres. Per contra, i ara 
sense matisos, sí que puc afirmar que “sense saber ben bé com, ja han passat dos anys”. 

Amb aquesta combinació de sensacions, que segur que compartiu amb mi ni que sigui 
en graus diversos, el final de curs segur que és una molt bona ocasió per fer repàs, per recapitular. 
I fer-ho, almenys és el que em proposo avui, amb un triple objectiu: en primer lloc, per posar-
nos al dia tots plegats sobre allò que tenim entre mans, per saber –ni que sigui a grans trets– per 
on passem, cosa que no sempre és fàcil ni possible a cada moment del curs, malgrat els diversos 
canals d’informació de què disposem i que de ben segur encara podem i hem de millorar i segu-
rament també aprofitar més; en segon lloc, és una bona ocasió per passar una mica de comptes, 
per fer balanç d’allò que hem fet i també d’allò que no hem fet, i preguntar-nos com i per què 
en un i altre cas; i en tercer lloc, és també una bona ocasió per agafar perspectiva, per posar una 
certa distància al dia a dia i al detall, i poder tenir una visió més global i de conjunt. Una visió 
que també ha de servir –i en el nostre cas segur que ha de ser així– per sentir-nos, ni que sigui 
només per una estona, una mica o prou satisfets, per fixar-nos més en els encerts que no pas en 
els errors, i que aquests darrers, que també n’hi ha, en tot cas siguin més un estímul que no pas 
un fre, més un motiu per a l’entusiasme que no pas per al desànim; una bona raó, en definitiva, 
per mantenir-nos en el convenciment del sentit i del valor del que estem fent. 

Conscient de no poder ser exhaustiva, i en conseqüència assumint per endavant el risc 
de ser injusta amb molts i moltes de vosaltres, repassaré les principals accions dutes a terme al 
llarg d’aquest curs seguint, com és habitual, els cinc àmbits del Pla estratègic, prenent com a 
referència el pla de treball que es va exposar en el claustre de l’octubre passat, i deixant els pro-
jectes i els propòsits més per a l’inici del nou curs. 

Abans, però, permeteu-me que faci un parell de consideracions prèvies, i d’ordre gene-
ral, en relació al curs que estem a punt de cloure i que m’agradaria que servissin per emmarcar 
aquesta intervenció.

Si des de la meva perspectiva hagués de qualificar amb un sol adjectiu el que ha estat 
aquest curs, diria que ha estat un curs especialment difícil. Segurament que molts de vosaltres 
pensareu que de curs fàcil no n’hi ha cap ni per a ningú, i és veritat. Però si dic que aquest ho ha 
estat de manera especial és perquè aquesta vegada dos dels pilars centrals de la nostra universitat 
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–i de qualsevol altra–, com són les titulacions i el finançament, han anat acompanyats, han estat 
marcats, per una gran dosi d’incertesa. Una incertesa, d’altra banda, de la qual, tant en un tema 
com en l’altre, tampoc no s’han escapat el conjunt d’universitats catalanes i que en el nostre cas 
no ens ha pas portat al desànim, ben al contrari, però sí que explica l’especial dificultat d’aquest 
curs que ara acabem. Una incertesa, però, que també cal dir que pel que fa als graus ha anat dis-
minuint a mesura que avançava el curs i, pel que fa al finançament, puc dir que ja s’ha dissipat 
pràcticament del tot, però des de fa tan sols uns pocs dies.

Més en concret, i en relació als nous estudis de grau, tot i que persisteix i encara per-
sistirà la incertesa pel que fa al desplegament total del mapa de titulacions del conjunt de les 
Universitats Catalanes, i en conseqüència també del de la Universitat de Vic, com deia, la in-
certesa ha disminuït en alguns aspectes, en la mesura que s’han anat definint criteris, s’han anat 
concretant terminis i s’han anat establint procediments. 

Tot i que segurament estaria prou justificat, no entraré ara a enumerar les moltes i di-
verses dificultats que han acompanyat el procés de presentació de les propostes dels nous graus, 
atribuïbles en bona part –i per dir-ho de manera genèrica– a dèficits importants en la planificació 
que requeriria un procés d’aquesta envergadura i, en conseqüència, a una certa improvisació i 
fins i tot manca de coordinació en la presa de decisions per part dels màxims responsables de la 
planificació universitària del país i de l’Estat. 

I tampoc no entraré en les moltes consideracions i des de diverses perspectives que es 
poden fer en relació al procés de Bolonya ni en les reaccions i lectures –fonamentades o no– que 
ha provocat i continua provocant per part de col·lectius diversos i de les quals hem anat tenint 
notícia al llarg del curs. 

Sí que voldria, però, fer tres consideracions al voltant de tot plegat. En primer lloc, i 
deixant ara de banda les polèmiques i les dificultats, voldria remarcar la importància del procés 
en què estem immersos per a la universitat en general. En aquest sentit, no oblidem que una re-
novació de tots els plans d’estudi, i a més concentrada en un període de temps tan curt, és quel-
com que no havia passat mai. I voldria també posar especial èmfasi en la gran oportunitat que 
pot significar per a una universitat com la nostra poder replantejar tota l’oferta de titulacions, un 
45% de les quals a dia d’avui no oblidem que són deficitàries, per tal d’ajustar-la a les necessitats 
de l’entorn i del país, als nostres objectius fundacionals i a la nostra realitat. I poder-ho fer, a 
més a més, en un marc que convida a fer-ho i per tant d’una manera podríem dir força natural i 
poc traumàtica, ja que en uns casos, com sabeu, consistirà en una simple adaptació de les titula-
cions ja existents; en uns altres casos en una reorientació per tal de fer-les més viables i per tant 
per consolidar-les; i encara en uns altres casos en noves implantacions, tal i com veurem quan 
passem a parlar més específicament de l’àmbit 1. 

En segon lloc, voldria remarcar que amb aquesta perspectiva hem estat treballant de 
valent al llarg d’aquest curs: definint un primer mapa de titulacions de la UVic, un full de ruta 
per als pròxims anys, sempre entenent que ni és tancat ni tampoc definitiu, i preparant-nos per 
començar-lo a implantar a partir del curs que ve, de manera que en tres anys pugui ser ja una 
realitat. Un mapa que, voldria deixar-ho ben clar ara que en tinc l’ocasió, ja va ser presentat en 
una primera versió poc abans de Nadal; amb la mateixa versió però amb dos canvis a la Comissió 
Acadèmica del mes de març; i, en la versió actual, a la Junta de Coordinació del mes de maig, 
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diverses vegades al Consell de Direcció de la Universitat i que actualment es troba penjat a la 
web de la Universitat per qui el vulgui consultar. 

I en tercer lloc, voldria adreçar un reconeixement a totes les persones que han estat 
implicades en aquest procés, que de fet som gairebé tots, però d’una manera especial als qui 
ho han patit –deixeu-m’ho dir així– de manera més directa: a tots els membres de la comissió 
acadèmica, amb el vicerector d’ordenació acadèmica i professorat al capdavant, a les persones 
de la secretaria del vicerectorat i de les secretaries de centre, a les professores i professors que 
han format part de les diferents comissions dels nous plans d’estudis, als degans i directors i 
directores dels centres, als caps d’estudis i als directors de departament. En fi, a tots els qui les 
dificultats i les incerteses que deia al començament no us han fet defallir malgrat en algun mo-
ment hi hagi hagut motius per fer-ho. 

L’altra font d’incertesa, com deia al començament, ha estat sens dubte el finançament. 
Sense voler passar per alt que ha estat un tema que ens ha ocupat i preocupat al llarg d’aquests 
dos anys, i de manera especial aquest darrer, que en alguns moments fins i tot gairebé ens ha 
desesperat –un sentiment del qual he fet partícips a alguns de vosaltres–, i que ha requerit molts 
esforços i de moltes persones de dins i de fora de la universitat, traduïts en moltes hores de re-
unions a diferents nivells i amb diferents interlocutors i una infinitat d’exercicis de càlcul, amb 
multitud de xifres i de projeccions, a dia d’avui, i després de la darrera reunió de patronat del dia 
2 de juliol, es pot dir que la incertesa s’ha dissipat.

Així doncs, és una gran satisfacció poder anunciar-vos en una ocasió com la d’avui 
que estem en condicions de dir que ja disposem de nou contracte-programa. Un contracte-
programa, que si bé encara no està signat formalment, i que per aquesta raó no s’ha anunciat de 
manera més pública, ens ha de permetre afrontar amb certes garanties els tres pròxims anys, uns 
anys que, com deia abans, seran decisius per a la nostra universitat. I si parlo de certes i no pas 
totals garanties és perquè, per una banda, tots som conscients que l’èxit no dependrà, tot i la seva 
importància, del finançament, sinó de la presa de decisions encertades i dels bons resultats en 
àmbits clau com la programació dels graus i dels màsters, la recerca i la transferència de conei-
xement, la formació continuada o la gestió dels recursos humans i, per una altra banda, perquè 
els recursos, per bons que siguin, sempre són insuficients.

Això no obstant, i per a ser justos, diria que estem davant d’un bon contracte programa 
i per raons diverses. En primer lloc, perquè contempla les xifres que des de la Universitat de 
Vic havíem proposat des de bon començament i a les quals no hem volgut renunciar en cap 
moment, malgrat la contraproposta molt a la baixa feta inicialment per part del Comissionat 
d’Universitats i Recerca. En segon lloc, perquè els percentatges d’augment d’un any a l’altre 
són considerables, tant si els posem en relació als de l’anterior contracte-programa com als del 
finançament de les universitats públiques. En tercer lloc, perquè al final dels quatre anys, és a 
dir, el curs 2010-2011, el percentatge del nostre finançament públic se situarà en un 34%, una 
xifra molt interessant sobretot per tres raons: és molt superior a la que teníem fins ara, que era 
del 25%; augmenta considerablement el nostre finançament públic en termes absoluts; i, en 
conseqüència, aixeca el punt de partida per a la negociació de futurs contractes-programa. En 
quart lloc, es tracta d’un bon contracte-programa perquè consolida l’existència d’una partida per 
a inversions, inexistent com sabeu en l’anterior. En relació a les inversions, voldria aclarir que, 
si bé en aquest cas la quantitat acordada no coincideix del tot amb la nostra proposta inicial, 

341Discurs de cloenda del curs 2007-2008



la diferència s’ha resolt mitjançant l’autorització d’un crèdit hipotecari per part del Patronat, 
gràcies a la cessió sense gravàmens –i per tant molt generosa, cosa que aprofito per agrair– dels 
edificis D i la masia de la Torre dels Frares per part de l’Ajuntament de Vic. En cinquè lloc, 
perquè l’estructura del nou contracte-programa, que contempla una aportació fixa per a des-
pesa corrent i dues partides variables, i per tant subjectes a la consecució d’objectius, dedicades 
específicament a l’adequació a l’EEES i a la millora de la recerca,  pot ser i ha de ser un molt bon 
instrument per aplicar polítiques adequades i el màxim d’eficaces en aquests dos àmbits de tanta 
importància per a la nostra universitat. I en sisè i darrer lloc, perquè el nou contracte-programa 
ens ha de permetre fer front al fort impacte econòmic que suposarà l’aplicació del nou conveni 
col·lectiu de la nostra universitat en els pròxims dos anys –aproximadament 800.000 euros el 
curs que ve–, una fita llargament esperada i que enguany també podem dir amb satisfacció que 
hem aconseguit entre tots.

I permeteu-me que en aquest sentit, i abans de passar, ara sí, a repassar el treball fet des 
dels diferents àmbits, adreci una felicitació i un agraïment públic al Sr. Josep M. Clotas, gerent 
de la nostra universitat, per la professionalitat i el bon saber fer amb què ha portat tot aquest 
procés, i també a les dues àrees que s’hi han vist més directament implicades, la d’Administració 
i la de Recursos Humans, i més concretament a la Sra. Antònia Martín i a la professora Fina 
Domènech. I també vull fer extensiu l’agraïment a moltes persones del nostre entorn social i 
polític, i d’una manera especial a l’alcalde de Vic i President de la FUB, el seu suport i la seva 
complicitat.

 I, si m’ho permeteu, ara passaré, com deia, a enumerar a grans trets el treball fet durant 
el curs en els diferents àmbits del Pla Estratègic. Encara que potser no us ho semblarà, he fet 
un esforç de síntesi fins allà on n’he estat capaç. Això no obstant, per tal de conciliar la voluntat 
d’informar i alhora de no cansar-vos, a iniciativa de l’Àrea de Comunicació, al llarg d’aquesta set-
mana s’elaborarà un número extraordinari de l’Apunt on, a més d’aquest parlament, s’inclouran 
annexos amb taules de dades que completaran l’informe d’avui i que, si voleu, us podeu endur 
com a lectura “refrescant” per a aquestes vacances.

Àmbit 1: Ensenyaments, docència i dimensió europea

Pel que fa a l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior,	tal 
com he dit abans, s’ha estat treballant en el procés d’implantació dels nous graus en un marc 
legislatiu amb una grau d’incertesa elevat, però que a poc a poc ha anat disminuint. Així, un cop 
aprovat el Reial Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
s’han definit els criteris per part del Consell Interuniversitari de Catalunya i a nivell d’Univer-
sitat per a l’elaboració dels nous plans d’estudi. Al mateix temps, la interpretació i l’aplicació 
d’alguns criteris del Consell Interuniversitari s’han anat matisant en el transcurs dels mesos i, 
també, a hores d’ara es tenen més imputs sobre els criteris que aplica ANECA en la seva valora-
ció de les propostes, cosa que confiem que facilitarà els pròxims processos.

Com també deia al començament, la Universitat de Vic disposa ja d’un mapa de titula-
cions per als propers tres anys, que s’ha treballat conjuntament amb el Departament d’Univer-
sitats i que reflecteix les nostres intencions en aquest període de temps. Tanmateix, es tracta 
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d’un document obert que permetrà modificacions en funció de l’evolució de l’entorn universitari 
i de la nostra dinàmica interna. El que sí que està definida és la programació pel proper curs, 
en què es començaran a implantar el grau de Traducció i Interpretació i el grau de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, després d’haver obtingut la resolució favorable per part d’ANECA 
i del Consejo de Universidades. 

Com sabeu, a partir del curs acadèmic 2010-2011 ja no es podran ofertar places de nou 
ingrés a primer curs per les actuals titulacions de Llicenciat, Diplomat, Arquitecte, Enginyer, 
Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic. Això no obstant, les noves implantacions de titulacions 
que no resultin de reconversions de les actuals no tenen aquesta limitació, de manera que po-
drien realitzar-se de forma paral·lela a les reconversions de les titulacions actuals o bé posteri-
orment.

Des de la Universitat s’està treballant amb la hipòtesi de poder començar a im-
partir l’any 2009-10 catorze graus (Educació Primària, Educació Infantil, Educació Social, 
Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Enginyeria 
Mecatrònica, Administració i Direcció d’Empreses, Periodisme, Comunicació Audiovisual, 
Publicitat i Relacions Públiques i Disseny). Aquests graus són els que durant aquest mes de 
juliol es presentaran a la verificació d’ANECA, excepte l’Enginyeria en Mecatrònica, que es pre-
sentarà (com les altres enginyeries del sistema universitari català) al llarg dels mesos de setembre 
i octubre. I per a l’any 2010-2011 s’està treballant amb la hipòtesi de començar a impartir onze 
graus més: Psicologia, Odontologia, Nutrició Humana i Dietètica, Tecnologia Alimentària, 
Biologia, Enginyeria en Tecnologies de la Informació i Comunicació, Organització Industrial, 
Enginyeria en Electrònica, Comptabilitat i Finances i Traducció i Estudis Europeus. 

Pel que fa als màsters, a finals d’octubre es van presentar al Departament d’Innova-
ció Universitats i Empresa sis propostes per a la seva verificació i possible impartició el curs 
2008-09: el Màster en Envelliment Actiu i Satisfactori, el Màster en Tecnologies Aplicades a la 
Informació; el Màster en Comunicació i Patrimoni Cultural; el Màster en Educació Inclusiva; 
el Màster en Gestió i Qualitat Alimentària; i el Màster en Didàctica de la Traducció. D’aquests, 
com sabeu, els tres primers van tenir resolució positiva. En aquest sentit, convé recordar que 
actualment la nostra universitat té deu màsters aprovats, dos dels quals interuniversitaris, 
amb situacions diverses pel que fa a la impartició (Comunicació i Gastronomia; Traducció 
Especialitzada; Interpretació de Conferències; Comunicació Digital Interactiva; Biologia de 
Sistemes; Envelliment Actiu i Satisfactori; Tecnologies Aplicades a la Informació; i Comunicació 
i Patrimoni Cultural; Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania; Formació de Professors de Català 
per Adults); que els nous màsters que es presentaran a verificació per començar a impartir el 
curs 2009-2010 són el Màster en Educació Inclusiva i el Màster en Psicopedagogia; i que l’oferta 
s’haurà d’anar consolidant en el transcurs dels anys i que la seva definició serà especialment im-
portant un cop estiguin implantats els nous graus. 

I encara en relació als Màsters, voldria fer dos comentaris més: en primer lloc, i en la 
línia de les incerteses que comentava fa un moment, que a partir d’ara les propostes s’hauran 
de presentar a la verificació d’ANECA –i no de l’AQU com fins ara– i que la resolució serà per 
part del  Consejo de Universidades, de manera que la Direcció General d’Universitats només 
autoritzarà, si escau, la seva  implantació. I, en segon lloc, que els màsters interuniversitaris, 
que des del punt de vista acadèmic poden ser molt interessants, i de fet a nivell del sistema 
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universitari català s’intenta potenciar-los, quan la universitat coordinadora és una universitat 
pública, la seva impartició comporta actualment uns costos elevats per a la Universitat de Vic 
que no es poden repercutir en el preu de la matrícula i, per tant, que caldrà identificar molt bé 
aquells màsters que són estratègics per a poder prioritzar-los, a banda de buscar mecanismes de 
finançament adequats.

Paral·lelament amb els nous graus i els màsters, s’ha continuat treballant en noves vies 
d’accés a partir de Cicles Formatius de Grau Superior i, especialment, amb aquelles que poden 
donar accés als nous graus; s’han acabat de completar dues titulacions emmarcades en la Prova 
Pilot del DURSI, E.T. de Telecomunicacions i E.T. Industrial, tal com es va fer l’any passat amb 
la Llicenciatura de Traducció i Interpretació i la Diplomatura d’Educació Social, les quals, per 
cert, fa uns dies han obtingut la certificació; s’ha començat el procés d’adscripció de l’Escola de 
Disseny BAU, un centre fins ara vinculat a la UVic, perquè pugui impartir un grau de Disseny el 
curs 2009-2010; s’ha treballat en l’adequació de diferents normatives a les noves realitats tant pel 
que fa als graus, als màsters com als doctorats; en aquests moments s’estan tancant les dedicaci-
ons del professorat per al pròxim curs i les estructures organitzatives dels diferents centres per 
incidir en la millora de l’organització acadèmica i de la docència; aquest curs s’ha posat en marxa 
el Centre d’Innovació i Formació Educativa (CIFE), amb la missió de potenciar la innovació i la 
formació del professorat i del PAS, tant de dins de la universitat com de l’entorn, de manera que 
de mica en mica assumeixi les tasques que actualment porten a terme els ICEs de les universitats 
públiques; i, finalment, per tal de potenciar la internacionalització de la Universitat, s’ha refor-
çat l’Àrea de Relacions Internacionals i se n’ha reestructurat l’organigrama de funcionament, 
el qual serà liderat pel professor Joan Masnou a partir del curs que ve, de manera que molt aviat 
puguem disposar d’un pla d’internacionalització que permeti planificar i orientar accions per 
impulsar les col·laboracions amb altres universitats, afavorint la mobilitat dels estudiants, del 
professorat i del PAS i l’estudi de llengües.

Pel que fa a la Secretaria Acadèmica, i per tal d’adaptar-se als requeriments de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior i oferir un millor servei als estudiants, ha experimentat alguns 
canvis: de denominació, ja que a partir d’ara s’anomenarà Àrea de Gestió Acadèmica; d’estruc-
tura organitzativa, ja que des de la coordinació de Secretaria General s’ha dotat les professionals 
que en formen part de més autonomia i responsabilitats; i canvi d’ubicació, ja que des de febrer 
es disposa d’un espai remodelat en el qual s’ha incorporat l’Àrea d’Estudiants i la Secretaria de 
Centres Vinculats. Per altra banda, al llarg del curs s’han anat consolidant les possibilitats que el 
programa de gestió acadèmica tenia desplegades i s’està treballant, junt amb l’Àrea de les TIC, 
en nous mòduls que es van incorporant al programa i en la creació de la Secretaria Virtual. En 
aquest procés s’han anat descrivint els diferents procediments que aportaran la informació ne-
cessària per facilitar els tràmits als usuaris i que permetran la realització de tràmits acadèmics a 
distància, alguns dels quals ja es troben a disposició dels estudiants en el campus virtual. Un cop 
completat aquest projecte, la relació estudiant-administració universitària serà molt més fàcil, 
havent aconseguit de compatibilitzar l’entorn virtual amb l’entorn presencial. Finalment, cal 
dir que enguany la persona responsable del Servei d’Arxiu General s’ha incorporat a la comissió 
de Sostenibilitat de la UVic i des d’aquest servei s’ha continuat coordinant el procés de reco-
llida i destrucció certificada de documents amb dades de caràcter personal o confidencial, acció 
emmarcada dins el Pla de Sostenibilitat de la UVic, i que s’ha portat a terme el pla d’acció 1 de 
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protecció i conservació de les actes dels òrgans de govern de la UVic emmarcat dins el Programa 
per a la protecció i conservació del patrimoni documental de la UVic (PATRIDOC).

I pel que fa a formació continuada i comunitat universitària, un dels objectius priori-
taris era consolidar l’estructura interna que s’havia estat desenvolupat en els dos darrers cursos 
i potenciar les noves línies formatives ja endegades durant el curs 2006-2007. Si bé podem dir 
que els resultats han estat remarcables, fins al punt de doblar en nombre d’estudiants respecte a 
l’any passat, encara ens queda molt camí per recórrer pel que fa a la col·laboració amb instituci-
ons externes. Tot i que s’han ofert activitats conjuntes amb diverses institucions, és a partir de 
col·laboracions amb altres entitats que l’Aula L3 de Formació Continuada podrà experimentar 
un major creixement en els propers anys.

Paral·lelament, s’ha endegat un procés de reflexió sobre l’objectiu i el format que ha de 
tenir la Universitat d’Estiu en els propers anys. En aquesta edició ja s’ha dut a terme un canvi 
en l’estructura per tal de poder arribar progressivament a un públic majoritàriament extern i 
apostar per una oferta més realista. L’objectiu era triple: en primer lloc es volia evitar al mà-
xim l’anul·lació de cursos, massa usual en les edicions anteriors, la qual creava desànim entre el 
professorat intern que hi participava i, donava, en alguns casos, una imatge poc positiva entre 
l’alumnat matriculat en cursos que finalment s’anul·laven. En segon lloc, preteníem una oferta 
que tingués més en compte les necessitats i les exigències reals d’un públic extern. I en tercer i 
últim lloc, volíem augmentar la presència de la Universitat d’Estiu en els mitjans de comunica-
ció i fer una publicitat més extensa en el territori. Així, doncs, a partir d’aquests tres objectius, 
hem reduït de manera important el nombre de cursos que s’oferien i, al costat  dels cursos i les 
activitats de la plataforma cultural, s’ha fet una oferta d’escoles d’estiu i de diverses jornades 
de gran qualitat adreçades a un públic majoritàriament extern. Així mateix, s’ha endegat una 
política de comunicació potent i efectiva a la comarca d’Osona i comarques veïnes, i pel que fa 
a les jornades, s’han dut a terme diverses actuacions ambicioses que abraçaven un territori molt 
més ampli. En aquesta línia i com a exemples esmentaré que la jornada d’accessibilitat univer-
sal pretenia arribar a tot el territori català, la jornada de Teràpia ocupacional anava adreçada 
principalment a estudiants de tot l’estat espanyol i la de Media i Nationalism anava adreçada 
bàsicament a professors i estudiants de postgrau d’arreu del món. 

En total el nombre d’activitats ofertes ha passat de 42 el curs passat a 30 en aquesta 
edició. Valorem els resultats de forma molt positiva, ja que el percentatge del nombre de cur-
sos anul·lats sobre el nombre de cursos oferts ha passat d’un 45%-50% en les darreres edicions 
a només un 10% en aquesta (cal matisar, però, que cap de les activitats anul·lades en aquesta 
edició es feia a la UVic) i, en canvi, el nombre total d’alumnes ha experimentat una recuperació 
important. Així doncs, i curiosament, l’edició en què menys activitats oferíem des de l’any 2004 
ençà ha estat l’edició en la qual s’han dut a terme més activitats. Per tant, la línia encetada aquest 
any i potenciada en edicions futures, pot esdevenir una eina molt útil per promoure la marca 
Universitat de Vic més enllà del territori immediat.

Finalment, no voldria acabar aquest punt sense esmentar la diversa i variada activitat 
duta a terme des de l’Oficina de Gestió Cultural, tant pel que fa al suport a l’activitat cultural 
interna (Aula de Teatre, Amics de l’Òpera, Aula Segimon Serrallonga, Aula de la Gent Gran, 
exposicions, etc.) com a l’activitat cultural d’iniciativa externa. 
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Àmbit 2: Recerca i Transferència de coneixement

Pel que fa a aquest àmbit,	durant el curs s’ha treballat en dos aspectes clau: la intensi-
ficació de les dedicacions a la recerca del professorat i l’ordenació de l’activitat investigadora. 
Entre aquests aspectes, cal remarcar, per una banda, l’atribució de nous encàrrecs de recerca a 18 
professors més, xifra que, sumada a les atribucions anteriors, fa un total de 54 professors en tres 
anys i significa 569 crèdits i una inversió de 450.000 euros. I, per una altra banda, la concreció 
de compromisos per part de cadascun dels centres en la planificació i l’avaluació continuada de 
les activitats de recerca; la priorització de 44 projectes de recerca per part del CDU, cosa que 
sens dubte permetrà concentrar esforços; i la redistribució dels encàrrecs de recerca al profes-
sorat, que ajudarà també a concentrar l’activitat cap a l’enfortiment de projectes dels grups de 
recerca i dels centres d’estudi. Els avenços en aquests aspectes sens dubte ens han de permetre 
orientar i concentrar esforços cap a l’emergència i consolidació dels nostres grups de recerca, 
tant en l’àmbit universitari català i com en l’internacional, gràcies a l’increment progressiu de 
participació en projectes europeus. En termes generals, doncs, i pel que fa a la recerca, podem 
constatar novament, com fèiem en el curs anterior, increments en els resultats dels grups de re-
cerca i els centres d’estudi. Això no obstant, hem de continuar perseverant i millorant en aquest 
àmbit que sense cap mena de dubte serà clau per al nostre futur.

Pel que fa a Transferència de coneixement, s’ha fet una tasca d’identificació de les 
nostres potencialitats en aquest àmbit, cosa que ha estat propiciada pel treball conjunt amb la 
Cambra de Comerç, la qual ha donat com a fruit l’elaboració d’una carta de suports a l’empresa 
que, d’una banda, ens ha permès ordenar els vincles de recerca i transferència en un mapa ge-
neral i que, d’altra banda, ens ha portat a la creació de l’Oficina Tècnica de Suport a l’Empresa 
(l’OTSE) vinculada a l’OTRI, la qual ha iniciat la seva activitat com a dispositiu de millora de 
la relació universitat-empresa.

Finalment, cal dir que hem avançat, també, a posar les condicions per a la transforma-
ció progressiva, a mesura que ho permetin les possibilitats d’espais i recursos, de la Biblioteca 
i altres serveis en un CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació), amb 
l’objectiu d’adaptar-los als nous requeriments de l’EEES, i també hem acomplert un fita amb la 
creació del CERMI (Centre d’Estudis i Recerca sobre Migracions i Interculturalitat), el qual 
permetrà concentrar els nostres esforços de recerca i transferència en un camp decisiu del país 
i també del nostre entorn més immediat.

En conjunt, doncs, diria que hem recorregut un bon tram del II Pla de Recerca, cosa 
que ens permet tenir identificats els aspectes en els quals caldrà que esmercem futures accions 
per a consolidar l’ordenació de les activitats de recerca i transferència de coneixement a curt, 
mitjà i llarg termini, a la qual cosa sens dubte ha ajudat l’ampliació de l’Oficina Tècnica del 
Vicerectorat i el treball continuat de la Comissió de recerca.

Àmbit 3: Finançament, recursos humans i infraestructures

Pel que fa a aquest àmbit,	i	deixant de banda el que ja s’ha comentat abans en relació al 
conveni col·lectiu i al Contracte Programa, cal tenir present que el valor total de l’activitat eco-
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nòmica d’aquest curs ha estat de 26,3 milions d’euros entre despeses i inversions. Hem d’esmen-
tar, però, que la xifra de despeses aquest curs no coincideix exactament amb la dels ingressos, 
cosa que suposarà tancar el pressupost amb un dèficit de 700.000 euros. Aquest dèficit, que ja va 
ser aprovat en el darrer patronat, deriva d’un doble fet: d’una banda, que el nombre d’estudiants 
matriculats en títols oficials, que és de 4.458, ha estat lleugerament inferior al previst inicialment 
i, d’una altra banda, que l’IPC, avui situat al 5,1%, ha augmentat de manera espectacular en ter-
mes absoluts i més si el comparem amb el 2,5 que hi havia previst. 

Pel que fa a recursos humans, cal dir que en xifres absolutes actualment comptem amb 
un total de 546 professors (dos més que el curs anterior) i que durant aquest curs s’han incorpo-
rat 6 nous doctors i s’han doctorat 5 professors de plantilla, la qual cosa significa que actualment 
el nombre de doctors és de 123 i d’acreditats 54. Davant d’aquestes xifres i sense menystenir 
l’esforç que uns i altres estem fent en aquest sentit, és evident que hem de progressar molt i prio-
ritzar tota mena d’accions encaminades a arribar a les xifres requerides, i per anar bé superar-les 
amb escreix. També el PAS ha augmentat, i ho ha fet fins a 125 persones, resultat d’haver creat 
durant aquest curs 9 nous llocs de treball. Tot i que som lluny de les ratios de les universitats 
públiques, aquestes noves incorporacions, juntament amb el treball endegat des de gerència 
amb els responsables dels diferents centres i serveis per a la catalogació dels llocs de treball, 
tasques i categories segons el nou Conveni Col·lectiu, de ben segur que suposaran una millora 
en el nostre funcionament.

Quant a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, hem vist millores que afec-
ten a tots els col·lectius de la comunitat universitària: estudiants, professors, investigadors, ges-
tors, personal d’administració i serveis, agents externs, exestudiants i altres. En aquest sentit, 
hem vist la posada en marxa d’un web accessible a persones amb necessitats diferents i de nous 
portals web específics: el dels exestudiants, el de la Borsa de Treball, i el d’Universitat-Empresa. 
Recentment, s’ha establert un servei de pagament amb codi de barres, que per primera vegada 
facilita la matrícula sense necessitat de presenciar-se físicament a l’Àrea de Gestió Acadèmica. 
Conjuntament amb altres unitats i serveis, l’Àrea de les TIC ha liderat la consolidació de pro-
cessos i activitats entorn al programa de Gestió Acadèmica i Universitària, recollint i portant 
a la pràctica diverses peticions de millora i ajustament. L’Àrea ha coordinat el seu desplega-
ment com a eina de gestió integrada de les prestacions laborals del professorat, incrementant el 
control i la planificació de les nostres accions. Així mateix, el novembre passat, en el marc del 
projecte DataWarehouse (un sistema que extrau i combina informació de les nostres diverses 
bases de dades), la UVic va convertir-se en la primera universitat no pública que participa en el 
Sistema d’informació d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya UNEIX.

Juntament amb l’APEA, els serveis de Gerència i el Rectorat, l’Àrea de les TIC treballa 
en l’explotació del DataWarehouse per donar-nos informació actualitzada, acadèmicament i 
econòmica. També el Campus Virtual s’ha enfortit amb un disseny més modern i diverses mi-
llores, sobretot a la part no acadèmica, de serveis a la comunitat i la investigació, algunes encara 
en fase de prova. L’Àrea de les TIC té la voluntat d’atendre les necessitats de tots els serveis i 
unitats de la UVic. A tall d’exemple, al llarg d’aquest curs, s’ha col·laborat en la reconfiguració 
de l’Aula L3, la posada en marxa dels Serveis Lingüístics, la configuració d’un programa de gestió 
de màrqueting per a l’Àrea de Comunicació i el nou sistema de catàleg interuniversitari de la 
Biblioteca.
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Des de la perspectiva de l’automatització, l’Àrea de les TIC fomenta l’elaboració de 
protocols i procediments que garanteixin millores sostenibles de la qualitat de tots els serveis 
de la Universitat, una tasca que ens dóna i donarà fruits en la gestió dels espais, en la confecció 
d’horaris, la internacionalització, l’edició de documents i un llarg etcètera.

Al llarg del curs s’han portat a terme millores del parc informàtic, de serveis de seguretat 
i identificació, i de connectivitat i de xarxa. S’ha ampliat la xarxa interuniversitària Eduroam, que 
ja inclou tots els espais de la Universitat, i hem vist la connexió de la UVic a l’Anella Científica 
per fibra òptica, en lloc de ràdio enllaç, un canvi possiblement no massa visible però important 
pel potencial que ens aporta amb noves possibilitats d’ampliació de serveis de banda ampla.

En aquests moments l’Àrea de les TIC està oferint la col·laboració a tots els serveis i 
unitats de la Universitat, una col·laboració que es basa en el repartiment del coneixement i el 
diàleg, i que li ha permès superar amb naturalitat durant aquest curs els canvis d’equip i la in-
corporació de nous membres. Actualment, està en procés d’implantar un nou sistema de gestió 
de projectes que permetrà aprofundir en el treball descentralitzat i la transparència de la seva 
gestió. Ja es comencen a planificar, en col·laboració amb altres serveis, diversos projectes de gran 
importància per a la Universitat, com ara un nou web públic i un nou Campus Virtual. En resum, 
l’Àrea de les TIC s’implica de forma transversal a la vida universitària i amb la magnitud dels 
projectes que té, i tenim, entre mans ens convida a mirar el futur informàtic amb optimisme, 
per la qual cosa crec sincerament que mereix un agraïment i una felicitació.

I pel que fa a nous espais i equipaments, enguany hi haurem aplicat una quantitat molt 
important de recursos econòmics, al voltant d’un 1.650.000 euros, en el marc del Pla Plurianual 
d’Inversions, xifra que representa gairebé un 7 % dels nostres ingressos. 

Aquestes inversions s’han concretat en obres d’ampliació i millora i també en equipa-
ments, com ara el Projecte de Reubicació dels diferents serveis, amb la finalitat d’agrupar-los a la 
planta baixa de l’edifici F, optimitzar el seu funcionament  i millorar la imatge corporativa de la 
Universitat de Vic. Els punts més importants del projecte han estat la construcció i acabament 
de la nova Àrea d’Atenció als Alumnes, que engloba l’Àrea de Gestió Acadèmica i l’Àrea d’Es-
tudiants; la construcció i acabament d’una part de la planta baixa de l’edifici F2, on s’ha situat la 
nova Administració, que inclou les Àrees de Recursos Humans, Comptabilitat i Pressupostos 
i d’Infraestructures i Manteniment; i el trasllat de les Àrees de Comunicació i de Planificació, 
Estudis i Avaluació a la mateixa planta baixa de l’edifici F. Així mateix, s’ha fet una important 
intervenció en el celobert de l’edifici B per tal de reforçar l’estructura de l’edifici i instal·lar-hi 
una gran claraboia, cosa que ha permès, a més, poder disposar d’un nou espai polivalent per a 
la comunitat universitària; s’han acabat les obres de la 2a fase de construcció de l’edifici Masia 
Torre dels Frares, amb el posterior trasllat d’Eumogràfic a les noves instal·lacions; s’ha construït 
una nova aula d’informàtica a la 1a planta de l’edifici B, amb 22 ordinadors i les instal·lacions de 
xarxa informàtica corresponents; s’ha continuat amb la implantació del Pla d’Instal·lació d’Equi-
paments Audiovisuals, amb la instal·lació d’equips multimèdia a 15 aules docents; s’ha continuat 
amb la implantació del Pla d’instal·lació d’Aire Condicionat, amb nous equipaments a la Zona 
de Recepció, la Regie i la Sala d’Edició no lineal del nou Plató de Televisió; s’ha començat a 
implantar la nova retolació dels espais de la Universitat, començant per totes les aules docents 
i d’informàtica; i, finalment, s’ha acabat el desplegament de la xarxa wireless per tot el campus 
de la UVic.
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Àmbit 4: Institucions, Territori i Societat

En relació a aquest àmbit,	hem de destacar els 60 nous convenis que s’han signat. No us 
espanteu, no els enumeraré pas perquè, entre altres coses, estan penjats al web. Només diré que, 
com és obvi, són convenis per a dur a terme projectes de col·laboració amb institucions públiques 
i privades diverses. Cal remarcar també que enguany la UVic s’ha incorporat en organitzacions 
diverses, entre les quals cal destacar l’Associació d’Empreses Innovadores TECMAP; l’Associ-
ació d’Universitats Europees (EUA) i la Fundació Martí l’Humà de la Garriga; que s’han fet pas-
sos importants per tal de poder intregrar-nos a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP) i que s’ha desplegat una intensa activitat dins la Xarxa Vives d’Universitats a través de 
l’edició de la nova revista BUC, transformació del butlletí NEU, del consell de redacció del qual 
formem part i alhora n’ostentem la direcció.

Pel que fa a la nostra entitat titular, el Patronat de la FUB, cal dir que enguany, i per 
primera vegada, s’hi han incorporat patrons de representació social i s’ha completat la seva 
composició fins a 14 membres. Concretament, es tracta del Dr. Lluís Jou, notari i jurista de re-
conegut prestigi i dels Srs. Joaquim Comella i Oriol Guixà, empresaris i presidents del Consorci 
Hospitalari de Vic i de la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç respectivament. 

Tot i que era un propòsit d’aquest curs, tal com vaig anunciar en el seu moment, no s’ha 
avançat, en canvi, en la revisió dels Estatuts de la FUB i, en conseqüència, tampoc en la revisió 
de les Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat. La raó principal és que s’estava 
a l’espera de l’aprovació del llibre III del Codi Civil de Catalunya, que conté una nova regulació 
de les persones jurídiques en general i de les Fundacions en particular. Convé saber que aquesta 
llei introdueix alguns canvis importants en fundacions com la nostra, el principal del quals en 
la seva naturalesa jurídica, que a partir d’ara serà de caràcter públic, i com a conseqüència, en 
la composició del Patronat, que no podrà tenir patrons que hi estiguin vinculats laboralment. 
Així doncs, es va considerar oportú iniciar els treballs d’adequació estatutària un cop entri en 
vigor l’esmentada llei el proper dia 2 d’agost, després dels quals serà el moment d’abordar també 
la revisió de les nostres Normes d’Organització i Funcionament, tant per adequar-les a aquesta 
nova llei i a la també nova Llei d’Universitats com per establir mecanismes que assegurin alhora 
la participació i la governança. En aquest sentit, a banda de ser un fet més enllà de les nostres 
voluntats, considero que cal valorar positivament aquest canvi, ja que d’una manera o altra ac-
centua el caràcter públic del nostre model d’universitat i, en conseqüència, el desmarca més dels 
models estrictament privats, la quals cosa, sumada a l’increment de l’aportació de diner públic, 
i sense perdre el model de gestió, significa un pas més en la seva sempre desitjada orientació 
pública de la nostra institució i en el seu reconeixement més explícit.

Encara en aquest àmbit, cal dir que s’han dut a terme dues compareixences parlamen-
tàries. La primera, pel novembre, davant la comissió d’Universitat i Recerca, en la qual vaig 
tenir l’oportunitat de donar compte de la nostra trajectòria i dels nostres projectes de futur i al 
mateix temps sol·licitar de nou la conveniència d’una iniciativa parlamentària que promogui una 
acció legislativa que signifiqui un reconeixement més explícit del nostre model i n’asseguri un 
finançament més estable, de manera que els contractes-programa no siguin l’únic instrument de 
finançament de la nostra Universitat. I la segona es va produir el proppassat 20 de juny, en ocasió 
de presentar els plans d’igualtat entre homes i dones de totes les universitats de Catalunya. Pel 
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que fa a la UVic, aprofito per agrair el treball dut a terme per la Comissió i per recordar que ja 
que disposem d’un Pla per a la igualtat entre els homes i les dones aprovat i que està previst que 
se’n faci una presentació pública en el marc dels actes d’inauguració de curs. Igualment, convé 
recordar que enguany hem aprovat també el Pla d’inclusió de les persones amb discapacitat de 
la UVic. Amb aquests dos plans, a banda de complir amb un requeriment legal, sens dubte la 
nostra institució es dota de dues eines importants per a millora del seu funcionament.

Paral·lelament, i tant amb motiu de la negociació del contracte-programa com per raó 
de la nostra activitat acadèmica i de compromís amb la societat i el territori, hem intensificat els 
contactes amb representants polítics, empreses i institucions de l’entorn immediat i mediat: di-
putats, consellers, Ajuntament de Manlleu, Consell Comarcal d’Osona, Fundació Eduard Soler 
de Ripoll, Fundació Universitària del Bages, Ausa Futur, etc., amb la voluntat de projectar-nos 
com a institució i de liderar o participar, segons els casos, en projectes decisius per al futur de la 
nostra universitat com poden ser, entre altres, el del Parc Tecnològic.

I pel que fa a les nostres empreses vinculades, Eumoeditorial i Eumogràfic, a banda de 
buscar estratègies per a fer-les més rendibles, sense renunciar a la qualitat i excel·lencia que les 
caracteritza, s’ha treballat per visualitzar més la seva vinculació amb la Universitat de Vic, cosa 
a la qual contribuirà sens dubte la seva ubicació conjunta i al centre del nostre recinte univer-
sitari.

Àmbit 5: Avaluació de la Qualitat, atenció a les persones usuàries, comunicació i màrqueting

Pel que fa a aquest àmbit, des de l’Àrea de Planificació, Estudis i Avaluació (APEA), 
i pel que fa al seguiment del Pla Estratègic, cal dir que ja està disponible el nou aplicatiu infor-
màtic que s’ha creat per entrar les dades, la qual cosa ens permetrà d’ara endavant automatitzar 
els informes anuals. Pel que fa al Pla de Qualitat, pel desembre vam aconseguir la certificació, 
per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), del nostre 
Manual d’Avaluació Docent del Professorat, el qual va ser dissenyat segons les directrius del 
programa DOCENTIA, que és el programa estatal per a l’avaluació de la qualitat de la docència 
i que ara estem confeccionant l’aplicatiu que es farà servir a partir del curs vinent per dur a terme 
les avaluacions. Així mateix, s’ha dissenyat el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la 
UVic, seguint les directrius del programa AUDIT. Aquest sistema estableix i integra els proce-
diments i mecanismes per a l’assegurament i avaluació de la qualitat de la gestió, dels serveis, de 
la recerca i de la docència de tota la universitat. 

En aquest sentit, cal dir que les directrius que s’especifiquen en el programa AUDIT 
ens han servit també per perfeccionar el disseny dels mecanismes d’assegurament de la qualitat 
de les propostes de nous graus i màsters, i així complir millor els requeriments del programa 
VERIFICA, que és el programa estatal per a la certificació de titulacions. Recentment s’ha dut 
també a terme l’avaluació de la qualitat dels encàrrecs de recerca que es van fer el curs 2005-2006 
i estem en procés de realitzar les primeres avaluacions triennals, tant la interna com l’externa, 
de tots els projectes de recerca de tots els grups.       

Finalment, i des de l’APEA se segueix impulsant el programa d’acreditació del pro-
fessorat i supervisant i donant suport al professorat que la vol sol·licitar. Aquest any ha estat 
el primer que les convocatòries d’acreditació s’han fet sense conveni bilateral entre la UVic i 
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l’AQU i segons procediments integrats amb els de les universitats públiques. En definitiva i en 
conjunt, es tracta d’homologar-nos, també en aquest àmbit, als mecanismes d’avaluació de les 
universitats públiques.

I quant als serveis d’atenció a les persones usuàries, cal remarcar les següents actuaci-
ons. En primer lloc, la nova ubicació de l’Àrea d’Estudiants, que ha de suposar una gran millora 
en l’atenció als estudiants. En segon lloc, la tasca duta a terme des dels diversos serveis de l’Àrea 
d’Estudiants per desenvolupar un projecte per objectius per als propers tres anys. En tercer 
lloc, la implantació del nou aplicatiu de la Borsa de Treball, molt més flexible i homologable 
amb la resta d’universitats del país. I en darrer lloc, la posada en funcionament dels nous Serveis 
Lingüístics. Respecte d’aquest servei, em plau esmentar l’augment considerable del nombre 
d’alumnes de l’Escola d’idiomes durant els dos darrers cursos acadèmics.

I pel que fa a comunicació i màrqueting, es poden destacar les següents accions: un 
estudi per conèixer millor el posicionament de la imatge de la UVic des de la perspectiva de di-
versos públics i un estudi de l’oferta i la demanda de les seves titulacions; s’ha elaborat el projecte 
de nou carnet UVic; per primera vegada s’ha dut a terme un pla de màrqueting específic per als 
màsters i un protocol de comunicació per a l’Aula L3; s’ha concretat el projecte de posar a la 
venda els productes de marxandatge de la UVic a través de la llibreria Abacus i,  com és habitual, 
s’ha tingut presència a diverses fires, entre les quals cal destacar per la seva novetat la realitzada 
a Pequín, en col·laboració amb l’oficina de relacions internacionals.

I acabo. Segurament ja m’he allargat massa, però no podia deixar passar l’ocasió d’avui 
sense donar-vos compte, i alhora fer-vos partícips, d’allò que ha estat la nostra activitat al llarg 
del curs.

I no puc acabar sense fer un apunt sobre l’altre motiu pel qual ens hem trobat avui: 
l’inici de les vacances. En relació a aquestes, i segons el diccionari de la nostra Acadèmia, les va-
cances – o vacacions, que també és un terme correcte– són un temps de repòs. I també segons el 
diccionari, ara el de sinònims, repòs és equivalent a descans, folgança, oci, respir, inacció, pausa, 
treva, etc. En cap cas, però, no hi apareix la paraula desconnexió. Segurament, perquè l’acció de 
desconnectar és pròpia de les màquines i dels aparells, però no pas de les persones; i segurament 
també i sobretot perquè encara és una acció menys pròpia, o més impròpia, dels qui, com tots i 
totes nosaltres, tenim el cap, i el cor,	a la feina, a la Universitat de Vic, la nostra universitat.

Denominacions i terminologia a part, i sigui quina sigui la seva funció, el que és ben 
segur és que desitjo que les vacances us siguin ben profitoses, tant per al cap com per al cor, per-
què tots i totes us ho ben mereixeu. Moltes gràcies, doncs, a tots i a totes per aquest curs que 
ara acaba i també per l’atenció i el temps que m’heu dispensat.

ASSUMPTA FARGAS I RIERA

Rectora

14 de juliol de 2008
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