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PRESENTACIÓ

La transcendència que aquest darrer curs acadèmic ha tingut l’adaptació a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES) per al conjunt d’universitats, ha suposat també per a la UVic un 
treball que ha involucrat totes les persones sense excepció. El resultat de la bona feina feta són 
els catorze nous graus que ja impartirem aquest curs, i que se sumen als dos del curs passat i a les 
noves propostes de cara al proper.

 Al costat d’això, a les pàgines d’aquesta Memòria que ara teniu a les mans trobareu 
també els bons resultats en Formació Continuada, amb prop d’uns 3.000 alumnes, als quals cal 
afegir també els 900 de la Universitat d’Estiu; la intensificació i l’ordenació de l’activitat inves-
tigadora, i l’increment del suport tècnic a la recerca i la transferència de coneixement.

 I al costat dels resultats tenim també bons projectes a curt, mitjà o més a llarg ter-
mini en els quals estem treballant: el futur Parc Tecnològic de Vic, impulsat per l’Ajuntament 
de la ciutat; la nova Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar a Can Baumann, en estreta 
col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Vic; i una relació cada dia més intensa amb les 
empreses i institucions, com ara la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç, o la Fundació 
Eduard Soler de Ripoll i la Universitat Politècnica de Catalunya, que han propiciat iniciatives 
com el nou Grau d’Enginyeria Mecatrònica.

 Malgrat la complexitat de la situació actual, gosaria dir que la Universitat de Vic mai 
havia arribat on és ara: mai havia tingut tants alumnes, tant professorat doctor i acreditat, tants 
bons serveis i bons resultats en recerca, en transferència de coneixement o en formació conti-
nuada. Mai com ara s’havia reconegut de manera tan explícita el paper indiscutible que la nostra 
Universitat, com a lloc del coneixement, ha de tenir en el desenvolupament econòmic i social 
de la ciutat, de la comarca, del territori i del país. I tampoc mai com ara havia trobat tantes 
complicitats, de les quals són bona prova tant els projectes anteriors com la cada dia més ampla 
implicació territorial amb què compta.

Us convido a resseguir aquestes accions i projectes a les pàgines d’aquesta memòria, 
que per a nosaltres és alhora una obligada rendició de comptes a la societat i un estímul a seguir 
treballant al servei del país.

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 2008, presidit per la rectora de la UVic, amb 
la presència de l’Hble. Sra. Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, i de 
Marina Geli, comissionada per a Universitats i Recerca, van rebre la medalla de la Universitat 
de Vic les empreses i institucions mecenes de la Universitat de Vic. La màxima distinció de la 
institució se’ls va lliurar “pel seu suport imprescindible al projecte universitari de la ciutat des 
de l’aprovació de la Universitat de Vic per unanimitat del Parlament de Catalunya el 21 de maig 
de 1997; per la seva desinteressada aportació econòmica en uns moments fonamentals per al 
creixement de la Universitat de Vic, i específicament per a la construcció de la segona torre de 
l’edifici F, el més emblemàtic del Campus de Miramarges; i per la seva voluntat manifesta de 
continuar col·laborant en el desenvolupament i el creixement de la Universitat a través de pro-
jectes de recerca, de transferència de coneixement, d’innovació tecnològica, d’emprenedoria, 
de pràctiques i de formació en general”.

 La lliçó inaugural la va impartir el professor Josep Molera, de l’Escola Universitària de 
Ciències de la Salut, sobre el tema Bolonya 1088, Bolonya 2008.

Incorporacions al govern de la UVic

 El 27 d’octubre de 2008 el Patronat de la Fundació Universitària Balmes va fer el nomenament 
oficial de la Dra. Marta Otero, professora de l’Escola Politècnica Superior, com a vicerectora 
de Recerca i Transferència de Coneixement en substitució del Dr. Robert Ruiz.

 Paral·lelament, la professora Maria Antònia Pujol va assumir el càrrec de degana de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació en substitució del Dr. Santi Ponce.

 El 12 de febrer de 2009 es va aprovar el nomenament de Josep Ayats com a director de 
l’Escola Politècnica Superior en substitució del Dr. Miquel Caballeria.

 El mes de març es va incorporar a la UVic el Dr. Josep Nieto com a cap de Gabinet de 
Rectorat i coordinador de Comunicació.

 El 16 de juny Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca, va ser relle-
vada en el càrrec per Joan Majó, director general d’Universitats. També va ser rellevada de la 
vicepresidència del Patronat de la Fundació Universitària Balmes pel mateix Joan Majó.

Cessió d’edificis

Pel gener va tenir lloc la signatura de cessió per part de l’Ajuntament de Vic del ple domini de 
la Masia Torre dels Fares i de l’edifici D del Campus de Miramarges a la Fundació Universitària 
Balmes. 
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Visites

Pel novembre la consellera de Treball Mar Serna va ser a la Universitat amb motiu de la presen-
tació del Pla per a la igualtat entre els homes i les dones de la Universitat de Vic.

El 25 de febrer va visitar la Universitat Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT 
de Catalunya, acompanyat de Cesc Poch, president de la secció d’UGT d’Osona, i d’altres repre-
sentants sindicals per parlar de la futura creació del Cosell Assessor de la UVic, que comptarà 
amb representació sindical.

Màrius Rubiralta, secretari d’Estat d’Universitats, va visitar la Universitat de Vic el 26 
de març amb motiu de la cinquena Fira Universitat-Empresa. Va cloure la jornada amb amb una 
conferència sobre “Estratègia Universitat 2015: Llei de la Ciència i la Tecnologia”

Els alcaldes d’Olot, Lluís Sacrest; de Ripoll, Teresa Jordà; de Manlleu, Pere Prat; i 
Berga, Juli Gendrau, van visitar pel maig la Universitat de Vic convidats pel president de la 
Fundació Universitària Balmes i alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal. Aquests quatre alcaldes 
seran els primers que entraran a formar part del Patronat de la FUB amb l’objectiu d’ampliar la 
representació territorial de la UVic.
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ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

Activitats dels estudiants

· Pel maig va tenir lloc la primera Festa Major de la Universitat de Vic. La iniciativa 
va anar a càrrec del Consell d’Estudiants i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans amb el 
suport de l’Àrea d’Estudiants i la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vic. El músic Quimi 
Portet va llegir el pregó de la Festa.

· La 5a edició de la Mostra d’Arts de la UVic es va dedicar a les publicacions en format 
de llibre dels membres de la comunitat universitària. A l’exposició, cada autor o traductor pre-
sentava una obra i explicava breument per què l’havia seleccionada.

· L’Aula de Teatre de la UVic va estrenar per l’abril la seva producció Steve McQueen, 
escrita pel dramaturg i novel·lista Gerard Guix i dirigida per Eva Marichalar i Dolors Rusiñol.

Altres activitats

· Pel setembre va tenir lloc al Museu de l’Art de la Pell la inauguració de l’exposició 
“Clàssics i més. L’Editorial Barcino i Josep Maria Casacuberta”, commemorativa del 80è aniver-
sari de l’Editorial, amb la presència de Carles Duarte, director de la Fundació Carulla.

· Una conferència del Dr. Joaquim Mallafrè va inaugurar el 16 d’octubre l’exposicició 
“La presencia de Mercè Rodoreda arreu del món” amb motiu de l’Any Rodoreda que comme-
morava el centenari del seu naixement.

· Pel febrer es va poder veure a la UVic l’exposició “Esportistes Catalanes del segle XX” 
amb l’objectiu de trencar el silenci i l’oblit en què viuen les dones catalanes que han fet història 
en el món de l’esport.

· Pel març es va inaugurar l’exposició internacional “80 anys d’atletisme femení als 
Jocs Olímpics” amb la presència de les atletes Marta Domínguez, Maria Vasco, Glory Alozie i 
Natàlia Rodríguez.

· Del 14 d’abril al 10 de maig es va poder veure al vestíbul de l’edifici Torre dels Frares 
l’exposició “República! Cartells i cartellistes (1931-1939), una selecció de cartells de la col·lecció 
de la Biblioteca del Pavelló de la República.

· El 7 novembre va tenir lloc la presentació del Pla per a la igualtat dels homes i les dones de 
la Universitat de Vic, que té per objectiu vetllar per l’aplicació de mesures que assegurin la igual-
tat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en tots els àmbits d’activitat de la UVic. Va 
presentar el Pla la Dra. Montserrat Vilalta i van intervenir també la consellera de Treball, Mar 
Serna; el president de la Fundació Universitària Balmes, Josep M. Vila d’Abadal; i la rectora de 
la UVic, Assumpta Fargas.
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· El 15 de desembre, amb motiu de les festes nadalenques es va fer una lectura de poemes 
i nadales de Verdaguer, Maragall, Guimerà i M. Antònia Salvà, a càrrec de l’actor Lluís Soler.

· 15 de maig. 5è Memorial Mireia Tapiador. Exhibicions gimnàstiques i coreogràfiques 
en memòria de la jove professora de la Facultat d’Educació morta en accident de trànsit l’any 
2005.

· El 20 de maig l’escriptor Baltasar Porcel va visitar la Universitat per matenir una tro-
bada amb estudiants que havien treballat la seva obra periodística, va impartir una conferència, 
i va concedir la que seria la seva darrera entrevista a l’estudiant de Periodisme Manuel Vega.
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DOCÈNCIA

Durant el curs hem continuat treballant en l’adaptació de la Universitat de Vic al nou Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES) i hem obtingut resolució favorable de l’ANECA i del 
Consejo de Universidades de 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, Disseny, a més dels dos graus que s’han començat 
a implantar aquest curs 2008-2009: Traducció i Interpretació, i Activitat Física i Esport.

 Hem treballat en l’elaboració de deu noves propostes de grau per començar d’impar-
tir l’any 2010-2011 (Psicologia, Dietètica i Nutrició, Treball Social, Tecnologia i Gestió dels 
Aliments, Biologia, Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Enginyeria 
d’Organització Industrial, Enginyeria d’Electrònica Industrial i Automàtica, Gestió Empresarial, 
Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural).

 Aquest curs també hem obtingut la verificació positiva d’ANECA i del Consejo de 
Universidades de tres nous màsters: Educació Inclusiva, Biologia de Sistemes, i Màster de 
Professorat en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’idiomes. La Universitat de Vic passa a tenir un total de 
deu màsters universitaris i dos màsters interuniversitaris.

 Els nous màsters que hem presentat a verificació són: Prevenció de Riscos Laborals; 
Gestió i Qualitat Alimentària; Pedagogia Montessori; Protocol i Organització de Grans 
Esdeveniments. 

 Hem treballat en noves vies d’accés a partir de Cicles Formatius de Grau Superior i, 
especialment, en les que poden donar accés als nous graus. També s’ha treballat en diferents 
aspectes que regula el nou Reial Decret d’Accés a la Universitat.

 Hem completat l’adscripció de BAU, Escola de Disseny, que començarà a impartir el 
Grau de Disseny el curs 2009-2010, i hem treballat en la racionalització d’altres centres (inte-
grats i vinculats).

 Per potenciar la innovació educativa i la formació interna del professorat hem donat 
una nova estructura i orientació al Centre d’Innovació i Formació en l’Educació (CIFE). 

CARLES TORRES I FEIxAS

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

04/07/2008 Departament de Cultura de la Generalitat. Col·laboració d’ambdues institucions 
en el projecte “Exploració de noves tecnologies i noves aproximacions al patrimoni a través de 
la creació del Museu Universitari Virtual de Pedagogia-MUVIP”.
 
15/07/2008 Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació (delegació d’Osona). Llotja de 
Contractació i Mercat en Origen de Vic. Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu. Esteban 
Espuña, S.A. Regular la participació de les parts en el Projecte de Disseny Bàsic d’Implantació 
a Vic d’un mercat de futurs sobre subjacents del sector porcí.

07/07/2008 Agrupació de Sords de Vic i Comarca-ASVC. Regular les formes de col·laboració 
entre les dues institucions.

15/07/2008 Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu. Regular la participació de les parts en el 
Projecte de Disseny Bàsic d’Implantació a Vic d’un mercat de futurs sobre subjacents del sec-
tor porcí.

15/07/2008 Esteban Espuña, S.A. Regular la participació de les parts en el Projecte de Disseny 
Bàsic d’Implantació a Vic d’un mercat de futurs sobre subjacents del sector porcí.

16/07/2008 Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. Conveni de col·laboració 
per a la impartició dels estudis de segon cicle que constitueixen al títol oficial d’Enginyeria en 
Organització Industrial en la modalitat docent de semipresencialitat.

17/07/2008 Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona. Establir programes de caràcter aca-
dèmic a realitzar conjuntament així com la seva participació en cadascun.

17/07/2008 Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona. Regular la col·laboració en progra-
mes de caràcter cultural i acadèmic

23/07/2008 Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona. La impartició dels estudis de se-
gon cicle que condueixen al títol oficial d’Enginyeria en Organització Industrial en la modalitat 
de semipresencialitat.

30/07/2008 Diputació de Barcelona. Assessorament i suport en el desplegament d’accions en 
l’àmbit educatiu en els petits municipis de la província de Barcelona

01/09/2008 Consorci del Lluçanès. Realitzar conjuntament un curs de la XII edició de la 
UEV.

01/09/2008 Oficia Ponti, SL. Regular la participació de la UVic en el projecte “Edicions de la 
Magrana. Els primers 25 anys (1975-2000)”.
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04/09/2008 Fundació Lluís Carulla. La cessió temporal de l’exposició “Clàssics i més. L’Editorial 
Barcino i Josep M. Casacuberta”

04/09/2008 Fundació Politècnica de Catalunya. Realització d’un seminari de cinc sessions de-
nominat “Seminari en Mecatrònica: Innovació en la integració interdisciplinar”.

19/09/2008 Fundició Dúctil Benito. Gestionar les beques Benito de millora de l’anglès.

19/09/2008 Fundició Dúctil Benito. Establir el marc de col·laboració entre la UVic i la Fundició 
Dúctil Benito per portar a terme accions conjuntes.

02/10/2008 Secretaria General de l’Esport-Generalitat de Catalunya. Establir el marc de col-
laboració entre la Secretaria General de l’Esport i la UVic pel que fa a la cessió de l’exposició 
“Esportistes Catalanes del segle XX”.

03/10/2008 Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER). Regular els diferents tipus de 
formació continuada en la qual podran col·laborar ambdues institucions.

13/10/2008 Transportes Rosendo Quintana, SA. Establir el marc de col·laboració perquè la UVic 
participi en el projecte de disseny, desenvolupament i verificació d’un sistema de neteja i desin-
fecció de camions destinats al transport de bestiar porcí.

13/10/2008 Pàdel Osona, SA. Regular la col·laboració de les dues entitats.

23/10/2008 Universitat de les Illes Balears. Establir les condicions de col·laboració entre les 
universitats signants per a la realització i l’organització dels ensenyaments conjunts de Màster 
i de Doctorat en Educació Inclusiva a partir del curs 2009-2010.

23/10/2008 Universitat de Lleida. Establir les condicions de col·laboració entre les universitats 
signants per a la realització i l’organització dels ensenyaments conjunts de Màster i de Doctorat 
en Educació Inclusiva a partir del curs 2009-2010.

31/10/2008 Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. Establir el marc de col·laboració entre 
les dues entitats a partir d’un seguit de propostes d’accions que siguin eficaces i operatives

01/11/2008 Ros Roca, Indox Cryo Energy. Estipular la participació del SART-Medi Ambient 
en la realització d’estudis d’R+D i tasques d’assessorament científic i tecnològic referents a la 
utilització de residus orgànics per a la producció biològica de Biogàs.

02/11/2008 Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, demarcació de 
Barcelona. Regular la impartició dels estudis de segon cicle que condueixin al títol oficial d’En-
ginyeria  en Organització Industrial en la modalitat docent de semipresencialitat.
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03/11/2008 H. Associació per a les Arts Contemporànies. Establir la col·laboració de la UVic en 
el seminari “Accions reversibles. Seminari sobre producció cultural, educació i treball en xarxa”, 
organitzat per H. Associació per a les Arts Contemporànies de Vic, que tindrà lloc els dies 7 i 
8 de novembre de 2008.

04/11/2008 UNICEF-Comité de Catalunya. Establir el marc de col·laboració entre la UVic i 
UNICEF a partir d’unes propostes d’accions.

11/11/2008 Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Establir el marc de col·laboració entre l’Ajun-
tament de les Franqueses del Vallès i la UVic, a partir d’una sèrie de propostes d’ac cions.

12/11/2008 Fundació Eduard Soler. Establir el marc de col·laboració entre la UVic i la FES a 
partir d’una proposta d’accions.

14/11/2008 Health Solutions, S.L. Presentació conjunta de la sol·licitud per a l’obtenció  d’ajudes 
del Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación Tecnológica, Avanza 
I+D (2008-2011) per a l’execució del projecte anomenat “R+D+I de un espirómetro de otras 
prestaciones para detectar y monotorizar enfermedades pulmonares”.

19/11/2008 Fundació Privada Knowledge Innovation Market Barcelona (Kim-bcn). La creació 
per part de la UVic d’una Unitat de Valorització de la Recerca amb el suport, assessorament i 
acompanyament del Kim-bcn.

25/11/2008 Fundació Privada Lluís Carulla. La indexació de noms de persona i geogràfics, i de tí-
tols de revistes i llibres de l’Epistolari de Jacint Verdaguer (Editorial Barcino) com a complement 
de l’índex de correspondència i dates ja realitzat i aplicat als onze volums publicats.

04/12/2008 Departament d’Ensenyament - (Educació). Establir els termes de col·laboració entre 
el Departament d’Educació de la UVic per a la realització d’actuacions formatives durant el curs 
2008/2009.

04/12/2008 Departament d’Ensenyament - (Educació). Establir els termes de col·laboració entre 
el Departament d’Educació de la UVic per a la realització, durant l’any 2008, d’activitats de for-
mació permanent per a l’actuació científica i didàctica del professorat en nivells no universitaris 
emmarcades dins de la Universitat d’Estiu de Vic.

09/12/2008 UNICEF-Comité de Catalunya. Establir la comunicació entre la UNICEF i la 
Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació per tal que els estudiants de l’assig-
natura de Traducció Especialitzada i Científica puguin traduir documents reals.

11/12/2008 Secretaria de Estado de Universidades. Conveni de col·laboració entre la UVic i la 
Secretaria de Estado de Universidades, per a la gestió d’ajudes en el marc de les convocatòries 
de mobilitat.

12 Activitat institucional



18/12/2008 Fundació Manpower. Desenvolupar accions de sensibilització de la societat pel que 
fa a la integració i la inserció laboral de les persones amb discapacitats en les empreses, entre 
altres que puguin ser d’interès comú.

19/12/2008 University of North Carolina Wilmington. Intercanvi de PDI i PAS entre les dues 
universitats.

19/11/2008 Fundació Privada Knowledge Innovation Market Barcelona (Kim-bcn). Creació per 
part de la UVic d’una unitat de Valorització de la Recerca amb el suport, assessorament i acom-
panyament de Kim-bcn.

11/12/2008 Secretaria de Estado de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Col·laboració entre la Secretaria de Estado de Universidades del Ministerio de Ciencia e 
Innovación i la UVic per la gestió de Programes d’ajuda en el marc de l’estatut de personal 
investigador en formació.

07/01/2009 Ajuntament de Vic. La realització del curs ”Programa de Qualificació Professional: 
Formació i Treball. Taller Ocupacional”.

09/01/2009 Secretaria de Estado de Universidades. Comissió de seguiment del conveni de 
col·laboració entre la Secretaria de Estado de Universidades i la UVic, del conveni signat el 
11/12/2008.

12/01/2009 Ajuntament de Vic. Col·laboració entre la UVic i l’Ajuntament de Vic per al curs: 
“Viure la vellesa amb plenitud”.

14/01/2009 Universidad de León. Marc de col·laboració entre la UVic i la Universidad de León 
per promoure relacions de caràcter acadèmic, científic i professional. Desenvolupar activitats de 
Docència, Investigació i Difusió. Fomentar la participació, mitjançant programes de mobilitat. 
Fomentar la transferència de coneixements i l’intercanvi de projectes, programes etc.

15/01/2009 Ajuntament de Vic. Realització del curs: “Per un envelliment actiu i satisfactori: 
Viure la Vellesa amb Plenitud”.

19/01/2009 Ajuntament de Centelles. L’objectiu és la participació del Departament d’IACA en 
el desenvolupament dels projectes d’innovació, recerca i desenvolupament de l’Ajuntament de 
Centelles, dins l’àmbit de l’explotació de la tòfona.

22/01/2009 Ajuntament de les Franqueses del Vallès. La impartició del curs “Auxiliar d’Infer-
meria en Geriatria”.

09/02/2009 Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Secció d’Avaluació de 
Recursos Agraris. Sr. Jaume Boixader.
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12/02/2009 Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. Conveni de col·laboració entre la Universitat 
de Vic i l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau per al desenvolupament dels tallers de suport 
a la tasca escolar.

16/02/2009 Convergencia i Unió-Grup Municipal de Barcelona. Transferència de Coneixements 
entre la UVic i Convergencia i Unió-Grup Municipal de Barcelona per a l’estudi: “Models”.

24/02/2009 Centre Hípic Mas Aragó. Col·laboració entre la UVic i el Centre Hípic Mas Aragó 
per a la realització de pràctiques de Postgrau d’Equitació.

26/02/2009 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Transferència de 
les Anàlisis Sensorials d’Aliments al mercat, mitjançant la tecnologia desenvolupada pel grup 
d’Investigació de la UVic a través de Kim-bcn i gràcies al suport de la Cambra de Comerç, 
Indústria de Navegació de Barcelona.

26/02/2009 Departament d’Ensenyament - (Educació). Concessió d’una subvenció directa amb 
el desenvolupament d’un programa de tallers de suport a la tasca escolar (estudi assistit) dins els 
Plans Educatius d’Entorn.

26/02/2009 Fundació Privada Knowledge Innovation Market Barcelona (Kim-bcn). 
Transferència de l’Anàlisi Sensorial d’Aliments al mercat mitjançant tecnologia desenvolupada 
pel grup d’investigadors de la UVic a través de Kim-bcn.

02/03/2009 Ajuntament de Centelles. L’objecte d’aquest conveni específic és regular la col-
laboració entre la UVic i l’Ajuntament de Centelles per al desenvolupament del projecte de 
Promoció de la Salut a la piscina municipal de Centelles.

02/03/2009 Ajuntament de Centelles. Desenvolupar iniciatives de col·laboració  en matèria de 
docència, recerca i difusió de la ciència en temes d’interès comú.

05/03/2009 ESERP, Escuela Superior de Ciencias Empresariales, Marketing y Relaciones 
Públicas, S.A. L’objecte de la recisió i extinció del conveni es deu exclusivament a la no impar-
tició del Grau de Turisme i que s’han acomplert els objectius per la formació de nous professi-
onals de Turisme.

09/03/2009 Associació de Mestres Rosa Sensat. Desenvolupar els estudis conduents al títol 
oficial de Mestre, especialitat Educació Infantil, amb experiència professional.

11/03/2009 Consell Comarcal d’Osona. Elaboració d’un Estudi d’Impactes d’Olors a la comarca 
d’Osona i la corresponent elaboració d’un mapa dinàmic d’olors.
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17/03/2009 CAT 89 Grup Audit, SLP i Roca, Vilà i Jurado Associats SLP. Col·laborar per a la 
realització de conferències i taules de treball sobre la normativa comptable, d’auditoria, fiscal, 
mercantil i laboral.

17/03/2009 Ajuntament de Vic i Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. 
Col·laboració entre la UVic, Ajuntament de Vic i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya per a la realització del I Congrés Català d’Educació Social.

17/03/2009 Fundació Hospital Sant Pere Claver. Col·laborar en projectes d’investigació i trans-
ferència de coneixement, en projectes de formació continuada, i que puguin ser d’interès comú. 
Promouran la realització de pràctiques d’estudiants i la inserció laboral dels titulats de la UVic. 
Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, la publicació de llibres, 
etc.

17/03/09  CAT 89 Grup Audit, SLP. Roca, Vilà i Jurado Associats, SLP. l’objecte del conveni és 
establir la col·laboració entre la UVic, CAT 89 i RVJ per a la realització de conferències i taules 
de treball sobre la normativa comptable, d’auditoria, fiscal, mercantil i laboral.

24/03/2009 Fundació Eduard Soler. Establir projectes de Formació i Transmissió de 
Coneixement, especialment en matèries afectes a l’enginyeria industrial, perquè cada institució 
pugui complementar l’àrea d’expertesa de l’altra, fixant com a marc d’actuació de la col·laboració 
les comarques d’Osona i Ripollès.

24/03/2009 Fundació Eduard Soler. Col·laborar amb projectes de Formació i Transmissió de 
Coneixement, i projectar ensenyaments universitaris i programes conjunts de formació i capa-
citació professional en el camp de la Mecatrònica.

24/03/2009 Gurumbau, SL. Ampliar l’oferta esportiva als estudiants i a tots els membres de la 
comunitat universitària. És per això que té la voluntat d’arribar a acords amb institucions espor-
tives, públiques i privades, del seu territori d’influència que disposin d’instal·lacions adequades 
i susceptibles d’una major utilització durant el curs acadèmic. 

24/03/2009 Universitat Politècnica de Catalunya. Establir projectes de Formació i Transmissió 
de Coneixements, en especial en matèries afectes a l’enginyeria industrial, per poder comple-
mentar cadascuna d’elles l’àrea d’expertesa de l’altre, fixant com a marc d’actuació de la col-
laboració les comarques d’Osona i el Ripollès.

24/03/2009 Universitat Politècnica de Catalunya. Col·laborar en Projectes de Formació i 
Transmissió de Coneixements, projectar ensenyaments universitaris  i programes conjunts de 
formació i capacitació professional. 

25/03/2009 Fundació Eduard Soler. Realització d’un seminari de 5 sessions denominat “Seminari 
en Mecatrònica: Innovació en la integració interdisciplinar”.
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03/04/2009 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. L’avaluació del cen-
tre BAU, Escola Superior de Disseny, segons el que estableix la Guia d’Avaluació Institucional 
de Centres.

03/04/2009 BAU. Escola Superior de Disseny, SL. L’objectiu d’aquest conveni és l’avaluació 
institucional del centre Bau, Escola Superior de Disseny, segons el que estableix la Guia d’Ava-
luació Institucional de Centres.

15/04/2009 Fundació Humanitària pel tercer i quart mons Dr. Trueta. Establir bases de col-
laboració amb la intenció de potenciar les relacions de caràcter acadèmic i professional, pro-
moure la realització de pràctiques d’estudiants de grau i de fi de grau. Fomentar el debat i l’in-
tercanvi d’experiències sobre tots els temes que puguin beneficiar ambdues institucions.

22/04/2009 Esports Everest, SL. Ampliar ofertes d’avantatges comercials als estudiants i els 
membres de la comunitat universitària.

24/04/2009 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. L’objectiu és el 
desenvolupament del programa AUDIT i l’establiment dels compromisos tant de la universitat 
participant com de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

28/04/2009 Escola de Formació de l’ACELLEC. Realització d’un curs de Director/a d’Activitats 
de Lleure Infantil i Juvenil.

04/05/2009 Universitat Autònoma de Barcelona. Regular el traspàs d’una part de l’ajut que ha 
rebut la UVic per al desenvolupament del projecte ARAFI 2008 00042, a EMIGRA (UAB).

11/05/2009 Gremi d’Àrids de Catalunya. Regular la col·laboració entre la UVic i el Gremi d’Àrids 
de Catalunya per al desenvolupament del projecte de recerca sobre la història del Gremi d’Àrids 
de Catalunya.

14/05/2009 Grup Santillana Educación, SL. Autorització de l’empresa Santillana a la UVic per-
què publiquin a internet els materials d’àudio de nivell 1 del curs de francès per a adolescent i 
adults titulat “C’est  la vie”.

18/05/2009 Selvaventura, SL. Ampliar l’oferta esportiva als estudiants i a tots els membres de la 
comunitat universitària.

19/05/2009 Ajuntament de Tona. L’objecte del conveni és que la UE Tona possibiliti que els 
estudiants de la UVic de les titulacions de Mestre, especialitat en Educació Física, Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, Nutrició i Dietètica, i d’altres titulacions que es cregui convenient 
puguin realitzar pràctiques docents a la seva escola de futbol.

19/05/2009 Fundació Privada Unió Esportiva Tona. L’objecte del conveni és que la UE Tona 
possibiliti que els estudiants de la UVic de les titulacions de Mestre, especialitat d’Educació 
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Física, i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport puguin fer pràctiques docents a la seva escola 
de futbol. 

21/05/2009 Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. L’objecte de l’acord és establir 
el marc de col·laboració entre les parts signatàries per tal de dur a terme l’actualització, el segui-
ment dels continguts i el manteniment de la plataforma multimèdia Interc@t, com també dels 
recursos, els materials i les eines que la integren.

21/05/09 Universitats Catalanes. I Departament d’Innovació, Universitat i Empresa (DIUE) 
L’objecte d’aquest acord és establir el marc de col·laboració entre les parts signatàries per tal 
de dur a terme l’actualització, el seguiment dels continguts i el manteniment de la plataforma 
multimèdia Interc@t, com també dels recursos, els materials i les eines que la integren.

02/06/09 SK Kayak. Que SK Kayak ofereixi tarifes especials i descomptes a tots els membres de 
la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigadors i personal administratiu 
i serveis) en excursions en caiac per mar. Com a contraposició la UVic publicarà i comunicarà 
l’oferta de SK Kayak a tota la comunitat universitària.

02/06/2009 Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES). Col·laboració 
entre la UVic i la Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries, per al XII Curs de 
Cardiologia per a metges d’atenció primària, i la Jornada Cardiovascular d’Osona.

02/06/2009 Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries (FORES). Col·laboració 
per Curs Suport Bàsic I DEA (Desfibril·lació Externa Automàtica).

03/06/2009 Agència de Protecció de la Salut. Promoure relacions de caràcter acadèmic cientí-
fic i professional entre la UVic i l’APS, desenvolupar activitats d’investigació i transferència de 
coneixement, fomentar l’intercanvi d’informació, publicacions, llibres. Col·laborar en l’estudi i 
l’execució de projectes que reportin beneficis a la projecció d’ambdues Institucions.

03/06/2009 Agència de Protecció de la Salut. Projecte relatiu a la millora de l’alimentació i fo-
ment d’hàbits alimentaris saludables en l’entorn dels menjadors escolars d’Osona.

08/06/2009 Diputació de Barcelona. Assessorament i suport en el desplegament d’accions en 
l’àmbit educatiu en els petits municipis de la província de Barcelona.

08/06/2009. Nicholls State University. Intercanvi d’estudiants entre la UVic i la Nicholls Satate 
University.

08/06/2009 Too Klose, S.L. Establir mecanismes de col·laboració en els camps de la formació 
permanent i el desenvolupament tecnològic. Els programes formatius s’especificaran en annexos 
a aquest conveni.
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12/06/2009 Fundació Estudis Musicals de Vic. Dissenyar un pla de viabilitat econòmica del nou 
complex cultural de Vic.

16/06/2009 Espirulina, SL. Ampliar l’oferta esportiva als estudiants de la UVic i a tota la comu-
nitat universitària, ja que disposa d’unes instal·lacions adequades a la pràctica d’activitats (tai-txi 
i pilates) i és un centre de teràpies naturals.

17/06/09 Institut Joan Lluis Vives. Cessió per un període de 5 anys de la base de dades 
“Catalanes Rellevants” del grup de Recerca Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història 
i Comunicació, de la Universitat de Vic a l’Institut Joan Lluís Vives.

18/06/2009 Agència Catalana de la Joventut. Participar en la promoció i distribució del Carnet 
Jove, mitjançant concessió d’avantatges de tipus econòmic a les persones titular quan adquirei-
xin un producte de l’entitat o, si s’escau, quan utilitzin serveis o equipaments de l’esmentada 
entitat consistents en un 10% de bonificació per cursos de l’Escola d’Idiomes.

22/06/2009 Fundació Privada Observatori Esteve Duran. l’Objecte del conveni és establir la col-
laboració entre la UVic i l’Observatori per al curs “Breu Historia de l’Astronomia” 3ª edició.

25/06/2009 Anigami Aventura, S.L. Oferir descomptes del 10% en totes les activitats del centre 
d’oci d’Anigami a tots els membres de la comunitat universitària.

29/06/2009 Rheos Ecology. Realització del curs: “Macroinvertebrats com a bioindicadors en 
ecosistemes fluvials”.

29/06/2009 Institut Superior de Ciències Religioses. L’objectiu és la col·laboració entre la UVic 
i l’Institut Superior de Ciències Religioses en la realització del curs “La felicitat, un repte d’avui 
i de sempre” en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic.

29/06/2009 Ajuntament de Granollers. Realització de dos cursos en el marc de la Universitat 
d’Estiu: “El mestre creatiu” i “Tècniques de relaxació per a mestres i professors”.

30/06/2009 Corporació Catalana de Comunicació SL (Avui). Col·laborar en el Curs de Suport 
Vital Bàsic DEA (Desfibril·lació Externa Automàtica).

30/06/2009 University of West Florida, U.S.A. (UWF) L’objecte del conveni és regular les pràc-
tiques entre ambdues institucions.

 01/07/2009 Innovac (Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni i Porcí). L’objecte del 
conveni és la realització de la primera fase del projecte “Alternatives de produció porcina per a 
l’obtenció de productes delicatessen: carn de poc ecològica i/o lliure d’antibiòtics”. 
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01/07/2009 Innovac. Realització de la primera fase del projecte de valorització dels residus or-
gànics a Innovacc. Tractament conjunt de purins porcins i residus industrials, elaboració d’un 
catàleg de tecnologies de tractament.

01/07/2009 Giro CT (Fundació Privada d’Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès, Giro 
Centro Tecnológico). Realització de la primera fase del projecte valorització dels residus or-
gànics a Innovacc. Tractament conjunt de purins porcins i residus industrials, elaboració d’un 
catàleg de tecnologies de tractament.

06/07/2009 Fundació Privada l’Esquerda. L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració 
entre la UVic i l’Esquerda per al curs Arqueologia. Excavació i Experimentació Arqueològica (13 
edició), de 30 hores, que tindrà lloc del 6 al 10 de juliol de 2009 a les instal·lacions de l’Esquerda 
a Roda de Ter, en el marc de la Universitat d’Estiu de Vic

10/07/2009 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris Recerca - AGAUR. L’objecte del conveni 
és el finançament d’ajuts a l’estudi per a la Universitat de Vic.

14/07/2009 Ajuntament de Ripoll. L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració 
entre la UVic i l’Ajuntament de Ripoll per a la cessió de l’exposició “La presència de Mercè 
Rodoreda arreu del món.”

22/07/09 Salut i Forma Física, S.L. Salut i Forma Física disposa d’unes instal·lacions esportives 
adequades per a la pràctica del Fitness, i ofereix un descompte de 60€ en l’import de la matri-
cula a tot els membres de la comunitat universitària previa presentació del carnet de la UVic o 
el carnet d’Esports de la UVic.

29/07/09 Montserrat Vancells Flotats. Regulació de la relació entre el servei extern de traduc-
ció, correcció i interpretació de la UVic i la Sra. Montserrat Vancells Flotats.
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RELACIONS INSTITUCIONALS

El curs 08/09 s’han anat desplegant i intensificant les relacions institucionals de la UVic amb 
entitats, institucions i empreses per dur a terme projectes i col·laboracions en els diversos àm-
bits en què la Universitat està interessada i compromesa. 

En aquest període s’han signat més d’un centenar de convenis. En l’àmbit de les admi-
nistracions, des de la local i territorial fins a la Generalitat i l’estatal. Es poden destacar els que 
s’han signat amb ajuntaments com el de Vic, Tona, Centelles i Les Franqueses, així com amb el 
Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de Barcelona. O els que han permès col·laboracions 
amb l’Agència de Protecció de la Salut, el Departament d’Educació o la Secretaria de Estado de 
Universidades, que han permès el desenvolupament d’activitats que van des de la possibilitat 
d’utilitzar instal·lacions esportives fins a la realització d’estudis i transferència de coneixement 
o l’obtenció d’ajudes per a la mobilitat i la recerca.

Pel que fa a convenis amb empreses, organitzacions, fundacions i altres entitats amb 
qui compartim objectius i propòsits podem destacar, per la incidència que tenen en el de-
senvolupament de la Universitat de Vic, els que s’han formalitzat amb la Unió Empresarial 
Intersectorial del Ripollès (UIER), les fundacions Knowledge Innovation Market Bracelona 
(Kimbcn), Eduard Soler, l’Esquerda, o la Doctor Trueta, que permeten, des de posar en valor 
la recerca que s’està fent a la UVic, fins a la col·laboració en el disseny i la impartició de nous 
estudis o la cooperació. Com es pot veure en la relació completa dels convenis, n’hi ha molts 
més i tots ells importants per a la Universitat.

Un altre nivell de relacions institucionals en què aquest curs s’ha treballat intensament, 
és el del Patronat de la Fundació Universitària Balmes. En aquest àmbit hem desenvolupat un 
doble propòsit, d’una banda, adaptar els estatuts al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a 
la Llei de Mecenatge i, de l’altra, ampliar i reforçar la participació territorial i social al Patronat 
incorporant-hi alcaldes de les capitals de les comarques veïnes i persones de prestigi acadèmic, 
social i empresarial.

Des de la Universitat de Vic som conscients del paper que ens correspon i de la respon-
sabilitat que tenim envers la societat i el territori i, de la mateixa manera, estem convençuts que 
només amb la col·laboració mútua obtindrem els millors resultats.

JOSEP TERRADELLAS

Delegat per a les Relacions Institucionals
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 2008

En el marc de les activitats promogudes a tot Catalunya per la Fundació Catalana per a la 
Recerca, s’ha organitzat la Setmana de la Ciència-2008 a la Universitat de Vic en col·laboració 
amb l’Observatori Duran de Seva, la Societat Catalana de Micologia de l’Institut d’Estudis 
Catalans, el Grup de Naturalistes d’Osona i centres de Secundària. Ha estat impulsada des de 
l’Escola Politècnica Superior, coordinada per Consol Blanch, i han actuat com a secretàries Gina 
Morcillo, Nuria Solé i Anna Ballús. S’ha dut a terme en el període del 17 al 23 de novembre de 
2008. S’ha comptat amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Vic i de la FECYT.
Els centres i departaments de la UVic que hi han participat són: 

. Escola Politècnica Superior (EPS)

. Grup Recerca en Tecnologia dels Aliments 

. Grup de Recerca en Medi Ambient

. Seminari de Bioinformàtica 

. Departament de Biologia de Sistemes 

. Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals 

. Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació 

. Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació (FCHTD) 

. Departament d’Informació i Documentació

. Facultat d’Educació (FE)

. Departament de Ciències i Ciències Socials

. Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement 

. Biblioteca de la UVic

. Ajuntament de Vic

. Grup de Naturalistes d’Osona

. Observatori Duran, Seva

. Societat Catalana de Micologia 

Conferències:

– La terra: un planeta amb vida pròpia, a càrrec del Dr. David Serrat, catedràtic de la 
Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona

– Planetes gegants del Sistema Solar i exoplanetes, a càrrec d’Enric Gràcia, enginyer en 
Telecomunicacions i doctor en Física de l’Observatori Esteve Duran de Seva. 

– Presentació del llibre La cultura del No, sobre les ponències d’una jornada promoguda 
pel Departament de Ciències Abientals de la UVic amb el suport del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (CADS). Organització:  Dra. Carme Casas.

– Sessió científica sobre l’energia Medi ambient i energia. Nova concepció, nova cultura.
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 Bloc 1. Anem cap a una nova concepció o cap a una nova cultura de l’energia?
— Hi ha relació entre canvi climàtic i el model energètic? Josep Enric Llebot.
— El Paquet energia i clima. Josep Garriga, director de l’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic. DMAH.
— Els reptes energètics de Catalunya. Ramon Arribas, director del Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible.
— Catalunya 100% energies renovables al 2020. Anna Rosa Martínez. Representant de 

Greenpeace Catalunya.

Bloc 2. Transport i emmagatzematge de l’energia 

— Tenim noves estratègies per a emmagatzemar energia? I per a transportar-la? Manel Vilar, 
enginyer Industrial i professor de l’EPS de la UVic. 

— L’hidrogen. Jordi Llorca Piqué. Institut de Tècniques Energètiques de la Universitat 
Politècnica de Catalunya

— La xarxa elèctrica de distribució. Francisco Vizcaino, director d’Endesa a la Zona 
Catalunya Central.

Coordinadors: Dra Carme Casas i Antoni Ferran (EPS - UVic)
Organització: Dept. de Ciències Abientals de la UVic amb el suport del Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)
Col·laboradors: Oficina del Canvi climàtic – DMAH, Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya (COAMB) i Associació de Professionals del medi Ambient (APROMA).

Exposicions:
— Reconeixement de bolets, coordinada per la Dra. Carme Casas, organitzada pel 

Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals (EPS), Grup de Naturalistes 
d’Osona (ICHN), amb la col·laboració del Dr. Manel Tabarès, micòleg, Societat Catalana de 
Micologia. 

— Planetes gegants del Sistema Solar i exoplanetes, coordinada pel Dr. Enric Gràcia de 
l’Observatori Esteve Duran de Seva, organitzada pel mateix Observatori i l’Escola Politècnica 
Superior de la UVic, amb la col·laboració del Dr. Jordi Viver.

— La recerca i la transferència de coneixement a la UVic. Període: 2005-06 a 2007-08. Recollia 
una mostra de la producció dels grups de recerca pel que fa a articles, pòsters, llibres, poduc-
ció audiovisual, premis, projectes i convenis de transferència de coneixement. Va ser organit-
zada per la Comissió Setmana de la Ciència amb la col·laboració del Vicerectorat de Recerca i 
Tranferència de Coneixement, i coordinada per la Dra. Consol Blanch.

— Els millors 100 llibres de divulgació científica. Selecció dels llibres de divulgació cientí-
fica i de documentació sobre el Planeta Terra. Organització: Biblioteca UVic, Dr. Joaquim Pla 
i Dra. Judit Molera.

Presentació audiovisual:
— Els bolets tòxics. Document didàctic sobre els compostos responsables de la toxici-

tat del bolets. Organització de l’activitat: Grup classe Química Aplicada de Nutrició Humana 
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i Dietètica. Curs 2007-08 (EUCS-UVic). Coordinadores del treball audiovisual: Dra. Consol 
Blanch i Eva Cervera.

Sortida naturalista:
Reconeixement de bolets al camp i recollida de mostres per l’exposició, organitzada pel Grup de 

Naturalistes d’Osona (ICHN). Responsable de la sortida, Jordi Baucells, biòleg. 

Tallers:
–Reconeixement de Bolets, coordinat per la Dra. Carme Casas (EPS-UVic).
–Bioinformàtica: l’origen i el llenguatge de la vida, coordinat pel Dr. Jordi Viver i per la Dra. 

Montse Capellas (EPS-UVic).
–Medi Ambient: El llarg viatge dels nitrats, coordinat per Dr. Víctor López, Dra. Judit 

Molera (EPS-UVic).
–Alimentació: El misteriós món de les proteïnes, coordinat per Anna Dalmau i Núria Barniol 

(EPS-UVic).
–Automàtica, coordinat pel Dr. Moisés Serra i Juli (EPS-UVic).
–Taller de matemàtiques: Usem les matemàtiques per poder decidir amb arguments, coordinat 

per la Dra. Sònia Esteve, de la UVic, i organitzat pel professorat de secundària del grup de treball 
EMAC (Educació Matemàtica Crítica), adscrit a l’associació de mestres “Rosa Sensat”. 

–Taller de matemàtiques: A les eleccions tots els vots valen igual? coordinat per la Dra. Sònia 
Esteve de la UVic.

L’assistència a les conferències i als tallers va ser molt elevada, amb alumnes de 
Biotecnologia, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Tècnica Agrícola i Ciències Ambientals 
i alumnes de primer de batxillerat. Assistència a conferències: 190 persones, 60 eren estudiants 
de batxillerat acompanyats per 6 professors.

La sessió científica i la presentació del llibre La cultura del no van ser molt ben accepta-
des (136 assistents).

Els centres que van aportar més estudiants a les diverses activitats són: IES Damià 
Campeny de Mataró, tutora: Anna Plarromaní; IES Jaume Callís de Vic, tutores: Pilar Reguant; 
Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, tutors: Enric Roca i Miquel Padilla; IES de Prats, tu-
tor: F. Ferrero. Altres centres participants: Escola Rocapravera de Torelló i Col·legi Verge de 
la Salut de Sant Feliu de Llobregat. En total, els participants als tallers van ser: 284 (144 de 
Secundària i Batxillerat i 140 de la UVic).



24 Activitat institucional

CONSELL D’ESTUDIANTS 

El Consell d’Estudiants ha dedicat la major part del curs a organitzar una base sòlida per tal que 
el seu funcionament es vegi mínimament afectat, a inici de curs, per les baixes que es donin entre 
els seus membres. També s’ha treballat en la definició de les tasques a desenvolupar durant el 
curs.

 Hem detectat que, tot i que els estudiants coneixen la figura del delegat/ada de classe, 
alguns desconeixen l’existència de l’ens que representem. Per aquest motiu, amb l’objectiu de 
donar-nos a conèixer, s’han dissenyat uns díptics per donar als delegats i a les delegades, in-
formant de qui som i per què hi som. Paral·lelament s’ha dissenyat un cartell per difondre el 
Programa Altaveu. Ambdós dissenys han estat realitzats per un membre del Consell d’Estudi-
ants.

 Després de diferents intents s’ha aconseguit que el programa Altaveu estigui localitzat 
dins del campus virtual. Actualment, l’estudiant interessat a suggerir alguna millora de les infra-
estructures i els serveis de la UVic disposa d’un formulari al campus virtual. Un cop emplenat 
s’envia al Consell d’Estudiants i el Servei d’Estudiants, que s’encarreguen de reenviar-lo a les 
àrees corresponents per tal que s’hi doni resposta. Quan es rep la resposta, tota la informació 
s’edita al bloc dels estudiants (estudiants.uvic.cat), per tal que estigui a disposició de la comuni-
tat universitària.

 Una altra proposta que s’ha treballat és la de fer projeccions de pel·lícules en versió 
original. Com a tasca prèvia, el Consell es va reunir amb els responsables de l’Àrea de Relacions 
Internacionals i de l’Aula d’Autoaprenentatge per tal de conèixer el seu parer sobre la proposta. 
Simultàniament, la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació treballava en 
una proposta similar per desenvolupar amb el CineClub Vic i l’Oficina de Gestió Cultural de la 
UVic. Se’ns va proposar, doncs, d’unificar criteris i col·laborar en el seu projecte, que començarà 
el curs vinent. Arran d’aquesta proposta, el Consell va designar un dels seus membres com a 
representant i assumirà la tasca de buscar ponents per al fòrum posterior a la projecció.

 L’activitat estrella d’aquest curs ha estat la Festa Major de la UVic. Per dur a terme el 
projecte es va crear la Comissió de Festa Major, formada per membres del Consell d’Estudiants 
i del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). A banda de tots els col·laboradors, el 
Consell va escollir una persona com a representant a la Comissió, que va participar activament 
en totes les fases del projecte.

 La publicació de l’esborrany del Estatuto del Estudiante Universitario del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, ens va fer revisar de la proposta d’Estatuts del Consell d’Estudiants, ela-
borada l’any 2007, per tal d’adequar-la i comprovar que no hi hagi contradiccions. Aquesta tasca 
es va dur a terme pel maig. Esperem la modificació de les NOF per poder aprovar els Estatuts.



PRESENTACIÓ DELS CENTRES

FACULTAT D’EDUCACIÓ

El curs 2008-2009 ha estat marcat per l’aprovació dels nous plans d’estudi: al llarg d’aquest curs 
s’han aprovat –després d’haver respost a les respectivers al·legacions de l’ANECA– els Graus de 
Mestre d’Educació Infantil, de Mestre d’Educació Primària, d’Educació Social, i el Màster de 
Formació del Professorat de Secundària i el Màster en Educació Inclusiva. També s’ha aprovat 
el Programa de Doctorat en Educació Inclusiva. Paral·lelament el curs també ha estat marcat per 
la “lletra petita” d’aquests nous plans d’estudi: calia tenir-ho tot a punt –sobretot el primer curs 
dels nous graus i els dos màsters citats, així com el Màster en Envelliment Actiu, que ja va ser 
aprovat el curs anterior– per començar aquests nous estudis el curs 2009-10. Al mateix temps, 
aquest curs ja s’ha implanta el segon curs del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

Pel que fa a l’activitat acadèmica relacionada amb els diferents ensenyaments que s’im-
parteixen a la Facultat, voldríem destacar la darrera edició dels cursos del període de docència 
del Programa Interuniversitari de Doctorat sobre Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa 
al llarg del Cicle Vital, que impartim juntament amb la Universitat de les Illes Balears, la 
Universitat de Lleida i la Universitat de Girona. Aquest programa de doctorat serà substituït, a 
partir del curs 2009-10, pel nou Programa de Doctorat en Educació Inclusiva, el període de do-
cència del qual serà el Màster en Educació Inclusiva, que impartim juntament amb la Universitat 
de les Illes Balears i la Universitat de Lleida, coordinat –en el primer bienni– per la Universitat 
de Vic. En aquest apartat cal continuar destacant també les pràctiques dels estudiants en diver-
sos centres educatius i esportius de dins i fora del nostre pais (Anglaterra, Itàlia, Centreamèrica 
i Marroc). Per acabar, cal fer esment encara d’un conjunt 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 organitzadors. Moltes d’aquestes activitats han 
consistit en una reedició de les que s’han anat fent a la FE els darrers cursos.

Pel que fa a la recerca volem destacar especialment que aquest any s’ha llegit i defensat 
la primera tesi doctoral del Programa de Doctorat de la Facultat, i dos professors i una profes-
sora de la Facultat han disposat d’una beca per finalització de la seva tesi doctoral.

Finalment, volem destacar el fet que durant el curs 2008-2009 s’ha consolidat, sota la 
direcció del professor José Ramón Lago, el Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE), 
amb les mateixes funcions que un ICE de les universitats públiques, i s’ha ampliat la seva zona 
d’actuació per al curs 2009-10 amb la comarca del Solsonès, a més de la comarca d’Osona. A poc 
a poc, aquest centre ha de ser el referent per a la formació permanent del professorat d’educació 
infantil, primària i secundària de la Catalunya Central.

PERE PUJOLÀS i MASET

Degà de la Facultat
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

Amb tota certesa, si alguna cosa cal destacar de l’activitat del curs 2008-09, és la preparació de 
les titulacions de l’Escola per adaptar-les a les noves directrius de l’EEES. L’elaboració i revi-
sió de les memòries de la titulació, tant de la reconversió de les diplomatures de Fisioteràpia, 
Infermeria i Teràpia Ocupacional en graus i la preparació de la reconversió la diplomatura de 
Nutrició Humana i Dietètica, com dels informes preliminars per implementar el nou Grau de 
Treball Social, que s’incorporarà com a nova titulació a l’oferta de l’EUCS. 

 L’Escola es troba a les portes d’una reforma de gran calat que determinarà els objec-
tius del centre i l’activitat dels propers quatre anys. La introducció de les noves metodologies 
dels procés d’ensenyament-aprenentatge, un nou sistema d’avaluació i un replantejament de la 
tutorització dels estudiants són alguns dels reptes que ens acompanyaran en el futur més imme-
diat.  

 El sacseig que representa un canvi que afecta diferents dominis de la vida universitària, 
tant dels mateixos centres com de la resta de serveis, fa que sovint no tinguem prou present el 
que representa aquesta reforma en la formació i capacitació dels nous graduats del nostre centre, 
ja que obliga a modificar la planificació i l’organització de les diverses àrees i serveis. 

 En el nostre país, el nou marc de titulacions ofereix l’oportunitat de desenvolupar ple-
nament la carrera acadèmica a un ampli ventall de titulats que, fins ara, tenien el camí vedat si 
volien ampliar els estudis des la seva pròpia àrea de coneixements o disciplina. La nova estructu-
ració de les titulacions de grau, màster i doctorat permetrà aprofundir en nous sabers en benefici 
de la salut i el benestar dels ciutadans. 

 L’aprovació i la verificació del Màster Universitari en Envelliment Actiu assenyala 
el camí cap un futur doctorat, el qual haurà d’assentar les arrels en el grup de recerca “Salut, 
Benestar i Qualitat de Vida” que aquest curs s’ha reformulat a partir de la redefinició dels ob-
jectius i les línies de treball dels grups prèviament existents.

 Tancar un curs representa obrir-ne un altre en què s’afegeixen reptes nous al futur del 
centre, el qual flueix des d’un passat que ha traçat el camí cap a la nostra realitat actual, i que 
esbossa les línies d’orientació cap al futur que anem definint dia a dia. 

ANNA bONAFONT

Directora de l’Escola 
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

El curs 2008-2009 es podria definir com un curs de canvi i de definició de nous objectius a la 
Facultat d’Empresa i Comunicació. 

 D’una banda, es va portar a terme el canvi en l’equip de direcció de la Facultat, que va 
renovar tots els seus membres a l’inici del curs i de l’altra, l’entrada del nou equip directiu va 
suposar la introducció de canvis mitjançant la definició de nous objectius

 En primer lloc, els canvis organitzatius i estructurals van representar la nova distri-
bució del professorat en tres grans departaments: el Departament d’Economia i Empresa, el 
Departament de Comunicació i el departament de Llengües i Ciències Socials. 

 En segon lloc, es va introduir la figura del coordinador de carrera en les carreres d’ADE, 
Empresarials, Turisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme. 
Aquesta nova figura va representar un canvi en l’organigrama de la Facultat, que modificava l’es-
tructura del Consell de Direcció en ampliar-ne els membres. 

 Pel que fa a les activitats portades a terme, podríem estructurar-les en tres blocs: la 
docència, la recerca i la mobilitat.

 En l’àmbit de la docència cal destacar l’aprovació dels nous graus en Administració i 
Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Àudiovisual, i Periodisme. 
També es va elaborar la memòria del nou grau en Gestió Empresarial que es presentarà com a 
substitut de la Diplomatura d’Empresarials. Per primera vegada els empresaris de la comarca 
van participar en l’elaboració del pla d’estudis i els objectius del nou grau. Aquest fet innovador 
respon als objectius i a les línies marcades per l’Espai Europeu d’Educació Superior en què la 
participació de les empreses en el món universitari és un dels puntals per estrènyer els vincles 
universitat-empresa. 

 El Màster en Comunicació Digital Interactiva va iniciar la primera edició amb molt 
èxit. Els cursos es van impartir a Barcelona i un percentatge molt elevat d’estudiants estan inte-
ressats a continuar els estudis en el Doctorat a què dóna accés aquest Màster. 

 La recerca s’ha continuat posicionant com a prioritat tant a nivell intern de la UVic 
com a nivell extern. Caldria destacar la consolidació dels grups de recerca GRID, i DPAR, 
així com les fusions entre diversos grups que han resultat en la creació dels grups EMPRÈN i 
CoPa. 

 Pel que fa a la mobilitat, enguany s’han signat tres convenis nous a Europa i dos a l’Estat 
espanyol, que amplien la xarxa ERASMUS i SIQUE. Amb aquests, el total de convenis interna-
cionals de la FEC ha arribat a 43, propiciant una mobilitat de prop d’un centenar d’estudiants i 
professors. A més, cal destacar el nou enfocament del màster de títol propi adreçat a estudiants 
xinesos, Master in International Business and Communication i el nou conveni amb el Czech 
Management Institute de Praga per validar els títols de Bachelor in Business Administration i 
el de Màster in Business Administration oferts per aquesta institució.

 En resum, la FEC guanya cada dia presència en el territori i en el món empresarial mit-
jançant els convenis de col·laboració amb empreses i institucions amb l’objectiu de col·laborar 
en la realització d’activitats de promoció dels àmbits de la gestió econòmica i empresarial. 
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 En l’àrea de Comunicació, també els estudis de Periodisme es van posicionant en l’àm-
bit del periodisme de proximitat, un fenomen mundial sovint poc estudiat i el tret diferencial en 
la combinació dels estudis d’empresa i comunicació posiciona la facultat a un nivell innovador i 
adaptat als canvis de la societat.

 A poc a poc, el model de la nostra Facultat, centrat en els estudis d’empresa i de co-
municació, i amb voluntat d’arrelament al territori, desplega les seves virtuts en l’aplicació a la 
realitat actual i posa en evidència el seu potencial de futur.

M. ANTÒNIA PUJOL

Degana de la Facultat
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 

L’Escola Politècnica Superior (EPS) ha tingut com a objectiu fonamental, durant el curs 2008-
09, com tota la Universitat, l’adaptació de les seves titulacions a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES). En aquest sentit s’ha concretat la verificació dels tres primers estudis de Grau, 
que ja s’implantaran a partir del curs 2009/10: el Grau en Biotecnologia, el Grau en Ciències 
Ambientals i el Grau en Enginyeria Mecatrònica. Aquest darrer grau és una titulació pionera a 
les universitats de casa nostra, i també a tot l’Estat espanyol, i és fruit d’una intensa col·laboració 
amb el sector productiu del nostre entorn. Paral·lelament, s’han programat també, ja adaptats 
a l’EEES, dos màsters universitaris: el Màster de Tecnologies Aplicades de la Informació i el 
Màster de Biologia de Sistemes, cadascun dels quals porta associat un Programa de Doctorat.

 Paral·lelament, s’han estat elaborant propostes de nous estudis per ser implantats al 
curs 2010/11, de manera que, actualment, estan en tràmit de verificació per part del  Consejo 
de Universidades, cinc nous estudis de grau: en Biologia, en Tecnologia i Gestió Alimentària, 
en Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, en Enginyeria d’Orga-
nització Industrial i en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, i dos nous estudis 
de màster: en Qualitat i Seguretat Alimentària, i en Prevenció de Riscos Laborals.

 Amb tots aquests canvis ja portats a terme, i amb els que estan en camí, es reforçarà 
l’oferta acadèmica de l’Escola, que s’ha estructurat en els darrers temps en dues grans àrees 
d’especialització pròpies i diferenciades: les Biociències i l’Enginyeria Industrial i de les 
TIC.

 L’aspecte més destacat del curs 08/09, pel que fa a l’activitat docent, ha estat la pla-
nificació dels nous estudis seguint les directrius de l’EEES: en tots els nous plans d’estudis 
dissenyats la metodologia docent s’ha focalitzat en l’assoliment per part dels estudiants de 
les competències inherents a la titulació i a l’exercici professional posterior que se’n deri-
varà. Així, ocupen un lloc preferent en la nova organització de les matèries les assignatures 
de Projectes Integrats i/o Laboratoris Integrats, les pràctiques en empresa i el treball final 
de grau o màster. La mobilitat d’estudiants a universitats estrangeres també s’ha potenciat 
decididament, facilitant que almenys un dels semestres del darrer curs dels estudis pugui ser 
cursat en alguna de les múltiples universitats amb les quals hi ha convenis establerts (prin-
cipalment en universitats europees, però també en centres universitaris i/o de recerca dels 
Estats Units, Centramèrica, Amèrica del Sud, Àsia i Oceania). També s’han programat, a 
tots els plans d’estudis, assignatures que s’impartiran en una llengua estrangera (bàsicament 
l’anglès).

 En l’àmbit de la recerca, en aquest curs, ha continuat augmentat la productivitat 
en publicacions i participacions en projectes i congressos. Cal destacar la celebració d’un 
Congrés Internacional de Recerca en el camp del Processament del Senyal, a les instal-
lacions de l’EPS: Non-linear Speeech Processing (NOLISP 09), en el qual van participar més 
d’una trentena d’investigadors d’arreu del món. També mereix un esment especial el reco-
neixement, per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya, com a Grup de Recerca Singular del Grup de Bioinformàtica i Estadística 
Mèdica. En el camp de la Transferència de Coneixement, en el curs 2008/09 ha tornat a 
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augmentar el nombre de projectes i convenis realitzats amb empreses de tots els sectors 
productius, des dels quatre departaments que configuren l’EPS. 

Finalment, mereixen també una menció especial el gran conjunt d’activitats de tota 
mena que, durant tot el curs, han acostat l’EPS a diferents col·lectius, institucions i al territori i 
a la societat en general: cursos de formació continuada, jornades i seminaris, conferències, expo-
sicions, fires, tertúlies de literatura científica, tallers per a estudiants  de centres de secundària, 
sessions d’orientació universitària, cursos d’estiu, cursos de formació ocupacional, convocatò-
ries de premis i concursos... Totes aquestes activitats tan variades han contribuït també, i d’una 
manera ben significativa, a fer que l’Escola Politècnica Superior hagi continuat, en aquest curs 
2008/09, ben arrelada al territori i a la societat a la qual pretén servir. 

JOSEP AyATS i bANSELLS

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

Continuant amb la progressiva integració dels estudis universitaris a l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior, aquest curs la Facultat ha implantat el primer curs del Grau en Traducció i 
Interpretació i ha impartit el segon curs del Màster en Traducció Especialitzada en modalitat 
semipresencial, que es reparteix al llarg de dos cursos acadèmics i que aquest curs ha donat els 
primers titulats. Amb aquestes titulacions, la Facultat ha encarat amb èxit la concreció del mapa 
de titulacions oficials de l’EEES. 

Al llarg del curs acadèmic s’ha elaborat la proposta de Grau en Llengües Aplicades i 
Comunicació Intercultural, que s’ha presentat a l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) i a la Direcció General d’Universitats del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa  de la Generalitat de Catalunya.

Tretze professors i professores de la Facultat han estat dedicant una part de la seva 
activitat a la investigació gràcies a les dedicacions a la recerca, dins el marc del Pla de Recerca de 
la Universitat de Vic. A finals de curs un nou professor ha rebut un encàrrec similar per al curs 
vinent i a tres professors se’ls han renovat els encàrrecs que ja tenien després de comprovar els 
resultats. Això significa un impuls considerable per als nostres grups de recerca i permet espe-
rar que els resultats de les investigacions seran una aportació de valor a la producció científica i 
acadèmica de la Facultat. 

El curs 2008-09 ha continuat l’oferta de la modalitat semipresencial tant en la 
Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació com en el segon cicle de la Llicenciatura de 
Traducció i Interpretació. Ha estat precisament aquesta iniciativa en e-learning, en la introduc-
ció de l’ensenyament virtual i en les noves experiències d’interpretació en espais compartits i 
demostracions en línia que ha valgut a la Facultat guanyar la Distinció Jaume Vicens Vives al 
conjunt del professorat pels seus esforços en la millora i la innovació docent en el camp de les 
humanitats. 

Aquest curs ha continuat el programa de doctorat. S’han celebrat  les XIII Jornades 
de Traducció, dedicades a la Traducció Científica i s’ha convocat la tretzena 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 de l’Anoia i el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. 

CARME SANMARTÍ ROSET

Degana de la Facultat
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ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA bALMES

Sr. Josep M. Vila d’Abadal. Alcalde de Vic, president
Sr. Joan Majó. Comissionat per a Universitats i Recerca, vicepresident (des del 16 de juny de 

2009)
Sr. Josep Ribas. Director general d’Universitats, vocal
Sr. Xavier Solà. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal
Sr. Josep Burgaya. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal
Sr. Manuel Llanas. Representant de la Universitat, vocal
Sra. Consol Blanch. Representant de la Universitat, vocal
Sra. Anna Andreu. Representant de la Universitat, vocal
Sra. Montse Ayats. Vocal de les empreses vinculades
Sr. Ricard Torrents. Vocal de representació ciutadana
Sr. Joaquim Comella. Vocal de representació ciutadana
Sr. Oriol Guixà. Vocal de representació ciutadana
Sr. Lluís Jou. Vocal de representació ciutadana
Sra. Assumpta Fargas. Rectora de la UVic
Sr. Josep M. Clotas. Gerent de la UVic
Sr. Josep Terradellas. Secretari del Patronat

Patrons cessants

Sra. Blanca Palmada. Comissionada per a Universitats i Recerca, vicepresidenta (fins al 16 de 
juny de 2009)

JUNTA DE RECTORAT

Dra. Assumpta Fargas. Rectora
Dr. Carles Torres. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
Dr. Robert Ruiz. Vicerector de de Recerca i Transferència de Coneixement (fins al 27 d’octubre 

de 2008)
Dra. Marta Otero. Vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement (des del 27 d’octu-

bre de 2008)
Sr. Joan Masnou. Adjunt per a la Internacionalització, la Formació Continuada i la Comunitat
Sr. Josep Terradellas. Delegat per a les Relacions Institucionals i la Comunicació
Sra. Montserrat Faro. Secretaria general
Sr. Josep M. Clotas. Gerent
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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 (fins a octubre de 2008)
Sra. Antònia Pujol. Degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació (des d’octubre de 2008)
Dra. Carme Santmartí. Degana de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu men tació
Dr. Miquel Caballeria. Director de l’Escola Politècnica Superior (fins a febrer de 2009)
Sr. Josep Ayats. Director de l’Escola Politècnica Superior (des de febrer de 2009)
Sra. 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:
Cap d’estudis de l’EUCS: Pilar Turón
Cap d’estudis de l’EPS: Juli Ordeix
Cap d’estudis de la FCHTD: Marcos Cánovas
Cap d’estudis de la FE: Josep Casanovas
Cap d’estudis de la FEC: Montse Corrius
Directora de Recursos Humans: Fina Domènech
Director de l’Escola d’Idiomes: Sergi Domínguez
Representant de l’Aula d’Autoaprenentatge: Teresa Puntí
Director de l’Àrea de les Tecnologies de la Informació i Comunicació: Richard Samson
Director de l’Àrea de Planificació, Estudis i Avaluació: Joan Solà
Directora de la Biblioteca: Anna Andreu
Directora d’Administració, Comptabilitat i Pressupostos: Antònia Martín
Responsable de l’Àrea de Gestió Acadèmica: Cristina Font
Directora de l’Àrea de Comunicació: Anna Fàbregas
Cap d’Infraestructures i Manteniment: Antoni Suriñach
Representant de l’Arxiu General: Núria Cañellas
Representant dels Serveis Lingüístics: Oriol Portell
Director del Servei d’Audiovisuals: Josep Maria Roma
Cap de l’Oficina de Relacions Internacionals: Mercè Prat
Responsable de l’Oficina de Gestió Cultural i Comunitat Universitària: Montse Simon
Representant del Servei de Publicacions: Miquel Tuneu
Representant dels Centres Vinculats: Agnès Morató
Representant de l’Aula L3 i Formació Continuada: Aina Roca
Representant de l’Oficina Tècnica de Secretaria General: Marta Marcer
Director/a d’Eumo Editorial: Montse Ayats
Director/a d’Eumogràfic: Anton Granero
Director/a CEID: Lluïsa Cotoner
Director/a de la Càtedra Verdaguer: Ramon Pinyol
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Professorat per centres

DonesHomes

289 262

PROFESSORAT PER GÈNERE

Professorat per gènere

Total professorat: 551

PROFESSORAT I PROFESSIONALS DELS SERVEIS

PROFESSORAT
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RELACIÓ DEL PROFESSORAT

FACULTAT D’EDUCACIÓ

Degà
Pere Pujolàs 

Cap d’Estudis
Josep Casanovas Prat

Coordinador dels Estudis de CAFE
Joan Arumí Prat

Coordinadora de Mestres d’Educació Infantil
Mercè Carrera i Peruga

Coordinadors dels Estudis de Mestre d’Educació 
Primària, d’Educació Especial, de Llengua 
Estrangera i d’Educació Física

Jordi Martí Freixas
Olga Pedragosa Xuclà

Coordinador dels Estudis de Psicopedagogia
José Ramón Lago Martínez

Coordinador dels Estudis d’Educació Social
Núria Simó Gil

Departament de Ciències i Ciències Socials 
Anton Solà, Dolors 
Aymerich Padilla, Carme 
Callarisa Mas, Joan 
Casadevall Ginestet, Miquel 
Casanovas  Prat, Josep 
Casañas Xuriach, Pau 
Comella Cayuela, Agustí 
Cortada Pujol, Meritxell 
Culí Ribas, Joan 
Esteve Frigola, Sònia 
Feu Vidal, Maria Teresa 
Fuertes Alpiste, Marc 
Jaumira Areñas, Elisenda 
Juncà Pujol, Albert 
López Rocafiguera, Enric 
Marimon Martí, Marta 
Marin  Serrano, Francesc 
Martí Feixas, Jordi 
Martín Horcajo, Montse 
Moreta Rovira, Anna 

Obradors Aranda, Núria 
Ponce Garcia, Jordi 
Puig Ribera, Anna 
Rial Carbonell, Ramon 
Riera Cusí, Sebastià 
Sallent Bonaventura, Josep Oriol 
Segalés Masmitjà, David 
Sellas Ayats, Isabel 
Solà Cotxarrera, Joan Ramon 
Solà  Serrabou, Marta 
Tornafoch Yuste, Xavier 
Torrents  Buxó, Jacint 
Torres, Míriam 
Vila Saborit, Berta 
Xifra Cirach, Carles 

Departament d’Expressions Artístiques, 
Motricitat Humana i Esports

Arumí Prat, Joan  
Baiget Vidal, Ernest  
Bardolet Mayola, Sebastià 
Boluda Viñuales, Gemma 
Carrera Peruga, Mercè 
Casadevall Arnaus, Marçal 
Coma Bau, Jordi  
Comerma Torras, Eduard 
Cristòfol Balboa, Laura 
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  Salas, Lluís  
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Solé Coromina, Laia  
Torres Cladera, Gemma 
Usach Minguillon, Robert 
Vernis Llambias, Arnau 

Departament de Pedagogia
Aligué Pagès, M. Carme 
Allaoui, Youcef 
Carbonell Sebarroja, Jaume 
Carrillo  Flores, Isabel 
Casas Pardo,  M. Teresa 
Castells  Clota, Montse 
Collelldemont Pujadas, Eulàlia 
Collet Sabe, Jordi 
Costa Cámara, Sandra 
Diaz Ortega, Yanina  
Fatsini Matheu, Esther 
Font Roura, Josep  
Girbau Ferres, Anna  
Gómez Lecumberri, Cati 
Gómez Mundó, Anna  
Guitart Aced, Rosa  
Narbona Reina, Luis Miguel 
Pedragosa Xuclà, Olga 
Portell Llorca, Antoni 
Pujol Mongay, Maite  
Pujolàs Maset, Pere  
Roca Tañà, Maria Rosa 
Simó Gil, Núria 
Sitjà Domènech, Ramon 
Soldevila Pérez, Jesús 
Soler Mata, Joan 
Tort  Bardolet, Antoni 
Vera Saucedo, Joan 

Departament de Filologia
Amat Castells, Vanesa 
Bernal Creus, Maica  
Boixaderas, Rosa  
Casas  Deseuras, Mariona 
Codina Valls, Francesc 
Comajoan, Llorenç   
Corominas  Salom, Marta /Relacions 

Internacionals
Fargas Riera, Assumpta 
Gasch Perramon, M. Victòria 
Gallart Bau, Josep  
Medina Casanovas, Núria 
Puntí Jubany, Teresa  
Pujol Tubau, Miquel  
Rubio Larramona, Carme 
Soldevila Balart, Llorenç 
Telford, Jon   
Tió  Casacuberta, Josep 
Vallbona i González, Anna 
Verdaguer Pajerols, M. Àngels 

Departament de Psicologia
Benlloch Burrull, Montse 
Carbonés  López, Jaume 
Comas Mongay, Manel Dionís 
Figueroa, Julio Cesar  
Guillén Font, Assumpció 
Lago Martínez, José Ramón 
Moix Puig, Montse  
Martí Olivella, Josep  
Naranjo, Mila   
Padrós Tuneu, Núria  
Prat Viñolas, Pilar
Pujol Costa, Anna
Riera Romero, Gemma 
Riera Eures, Ramon  
Ruiz  Bel, Robert  
Sala Baiget, Joan  
Sánchez Cano, Manel 
Segués Morral, M. Teresa 
Serra Jubany, Àngel  
Verdaguer Gorchs, Jordi 
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Dudet Calvo, Esperanza
Estrella i Sayag, Nilda
Florensa i Castañé, Ll. E.
Fonoll i Salvador, Joaquim
Gomara i Tolrà, Natàlia 
Guidonet i Riera, Alícia 
Jaumira i Areñas, Elisenda
Jaurieta i Guarner, Núria
Lleopart i Coll, Teresa
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
Puig i Sabanes, Montserrat
Raurell i Costa, M. Carme
Redecillas i Ferreiro, Susana
Redorta i Sentías, Adjutori
Riera i Coromines, Montse
Rizo i Marcos, Montserrat
Rodrigo, Daniel
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
Montserrat Lorenzo Ávila

Responsable de Pràctiques
Maria Carme Raurell Costa

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

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 Baroy

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
Capitan Camañes, Anna
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
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Sadurní i Bassols, M. Cinta
Sellarés i Casas, Eudald
Simó i Algado, Salvador
Solà i Serrabou, Marta
Soler i Canudes, Pilar
Tàpies, Pere
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
Baptiste-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
Garolera i Bruguera, Carme
Gastelaars, Tamara
Girbau i Pous, Montserrat
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
Jiménez i Hernández, D.
Kanterewics i Binstock, E.
Lorenzo i Àvila, Montserrat
Mellado i Navas, A.
Oliva i Bielsa, Xavier 
Ordeix, Eudald
Ortiz, Josep
Palomar i Aumatell, Xavier 
Parés i Martinez, Carles
Parramon i Horno, Anna
Perez i Castanedo, Josep
Picas i Baltanas, Roser
Puig, Núria
Quer i Vall, Xavier
Quintana Sampol, Montserrat
Ramon, Isabel
Rivera i Toro, Consuelo
Roger i Casals, Núria
Roura i Crespi, Mònica
Rovira i Sadurni, Anna
Rovira Saperas, Raimon
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, Míriam
Torres i Sancho, Àngel
Valeri i Juncà. Xavier
Vaqué i Crusellas, Cristina
Verdaguer i Pairó, Alfred
Viader i Vidal, Bárbara
Vila i Marti, Anna
Ylla Boré, Miquel
Zapater i Casanova, Eva



Degana
M. Antònia Pujol i Famadas 

Adjunt a la degana per l’Àrea de Comunicació
Jordi Llonch i Massanes

Cap d’Estudis
Montse Corrius i Gimbert

Director del Departament de Llengües, Ciències 
Socials i Jurídiques

Llorenç Soldevila i Balart

Director del Departament de Comunicació
Eusebi Coromina i Pou

Directora del Departament d’Economia i 
Empresa i coordinadora d’Administració i 
Direcció d’Empreses

Pilar Soldevila i Garcia

Coordinadora d’Empresarials i Turisme
Elisabet Paxau i Tura

Coordinadora de Comunicació Audiovisual
Montse Casas i Arcarons

Coordinador de Periodisme
Jordi Serrat i Manen

Coordinadora de Publicitat i Relacions 
Públiques

Sònia González i Molina

Delegat de Recerca
Ramon Oller i Piqué

Responsables de Formació Continuada
Sònia González i Molina (Àrea de 
Comunicació)
Elisabet Paxau i Tura (Àrea d’Em-
presa)

Responsable de Pràctiques 
Dolors Vinyet i Benito

Coordinadora de Relacions Internacionals
Àngels Pinyana i Garriga

Tècnica de Relacions Internacionals
Anna Nòria  i Caceres

Relació del professorat

Departament d’Economia i Empresa
Aramayo i García, Alejandra  
Arimany i Serrat, Núria
Bou i Geli, Joan
Casas i Vilaró, Jordi
Casulleras i Ambros, Enric
Carbonell i Casanova, Mireia
Casaramona i Codinach, Immaculada
Codina i Ylla, Ariadna
Cordomí i Saborit, Sílvia
Corral i Marfil, Josep Antoni
Damián i Castellví, Josefina
Duch i Martorell, Cèsar
Fabre i Vernedes, Ramon
Forcada i Rifà, David
García i Domingo, Josep Lluís
Genís i Serra, Miquel  
Gisbert i Gelonch, Ramon
Iglesias i Riumayo, Francesc
Jaén i Coll, Fernando G.
Lagonigro i Bertran, Raymond
Madariaga i Sànchez, Rafael
Manrique i Aumatell, Anna
Martínez i Chamizo, Àngel
Martori i Cañas, Joan Carles
Oller i Piqué, Ramon
Paxau i Tura , Elisabet
Pérez i Quintana, Anna
Miró i Pérez, Albert Pol
Portet i Boixaderas, Carme
Puigví i Vila, Sara
Pujadas i Alsina, Pere
Pujol i Famadas, Mª Antònia

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
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Ramírez i Roma, Josep
Roig i Solé, Ramon
Roma i Vilanova, Anna Mª
Sabata i Aliberch, Anna
Soldevila Garcia, Pilar
Terradellas i Cirera, Josep
Vendrell i Cirera, Robert
Viladecans i Riera, Carme
Vinyes i Vila, Jesús

Departament de Llengües, Ciències Socials i 
Jurídiques

Baqué i Puig, Francesc
Bishop, Sarah Caroline
Boso i Gaspar, Àlex
Burgaya i Riera, Josep
Calle i Rosingana, Gonçal
Camps i Casals, Núria
Coll i Parra, Ignasi
Comas i Puigdesens, Mª Carme
Company i Borras, Marta
Coromina i Pou, Eusebi
Coromina i Subirats, Jordina
Corrius i Gimbert, Montse
Crivillés i Grau, M.Carme
Domènech i Rierola, Josefina
Edwards, Gry Anne
Font i Compaño, Cristina
Foraster i Serra, Amèlia
Gallart i Bau, Josep
Genís i Serra, Miquel
Giramé i Parareda, Ricard
Grifoll i Llurba, Amadeu
Güell i Devesa, Mia
Guix i Soldevila, Josefina
Hitchen, Emma Louise
Júlio i Giménez, Teresa
Jurado i Escobar, Felix
Khan, Sarah Umbrene
Llanas i Pont, Manel
Llop i Jordana, Irene
Malik i Arumí, Mariona
Masferrer i Giralt, Anna

Masnou i Suriñach, Joan
Massana i Mas, Sergi
Molas i Casas, Antoni
Nicholls , Daniel
Quer i Aiguadé, Pere
Palomo i Chinarro, Anna
Palomo i Chinarro, Dolors
Piñero i Pantin, José Carlos
Pinyana i Garriga, Àngels
Ponce i Vivet, Santi
Soldevila i Balart, Llorenç
Vilardell i Bujons, Lourdes

Departament de Comunicació
Arderiu i Pi, Eva
Attardi i Colina, Oreste
Badia i Peco, Judit
Barrios i Baena, Sílvia
Binimelis i Adell, Mar
Campalans i Moncada, Carolina
Caro i Domínguez, Eva
Casas i Arcarons, Montserrat   
Colom i Valls, Irene
Contreras i Espinosa, Ruth
De San Eugenio i Vela, Jordi
De Uribe i Gil, Clara
Díaz i Pont, Joana
Docampo i Sellarès, Xavier
Enrique i Romero, José
Estrada i Verdaguer, Cristina
Fernández i Ferrer, Oscar
Foglia i Romero, Efrain
Forga i Martel, Maria
Franquesa i Capdevila, Gerard
Frigola i Reig, Joan
Galech i Amillano, Jesús
Garcia i Medina, Irene
Gifra i Durall, Oriol
Gifreu i Castells, Arnau
Gilbert , Trinitat
González i Romo, Zahaira
González i Molina, Sònia
Gómez i Cañete, Daniel
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Hausmman i Farré, Santi
Hincapie i Uribe, Martha Isabel
Jordan i Àvila, Santiago
Litmajer i Paskvan, Lucia
Linares i Romera, Diego
Lladó i Esteller, Oriol
Llonch i Massanes, Jordi
Salama i Erian, Maged Samy
Mancebo i Gabela, Ainara
Marca i Francés, Guillem
Martínez i Corcuera, Raúl
Massana i Molera, Eulàlia
Mateos i Rusillo, Santos
Millaret i Valls, Joan
Navarro i Güere, Héctor
Naranjo i Pérez, Henry
Panizo  i Alonso, Julio
Pardo i Kuklinski, Hugo

Perales i García, Cristina
Pons i Cerdà, Rosa
Ribot i Puntí, Jordi
Rodríguez i Amat, Joan Ramon
Rovira i Obradors, Manel
Scolari i Turini, Carlos
Serra i Girbau, Albert
Serrat i Manen, Jordi
Serrats i Ollé, Jaume
Solà i Saña, Sergi
Sucarrats i Miró, Josep
Trassierra i Rodríguez, Jordi
Torrents i Pujadas, Eva
Vaïllo i Daniel, Marc
Vitri i Vives, Patrícia Lara
Xalabarder i Aulet, Conrad
Zayas i Muñoz, Lluís



Director 
Ayats i Bansells, Josep

Cap d’estudis 
Ordeix i Rigo, Juli 

Departament d’Organització Industrial
Aramayo i Garcia, Alejandra 
 Casaramona, Imma –Coordinadora 
adjunta del Departament d’Organització 
Industrial
 Castejón i Fernández, Joan A. –Coor-
dinador d’Organització Industrial i 
director del Departament d’Organització 
Industrial
Castellana i Méndez, Francesc 
Damian i Castellví, Fina 
Fabre i Vernedes, Ramon 
Garrote i Martínez, Joan Antoni 
Grau i Toore-Marín, Victor 
Manrique i Aumatell, Anna
March i Amengual, Jaume M. 
Maspons i Bosch, Ramon 
Morera i Culi, Joan 
Prat i Ayats, Josep 
Torres i Feixas, Carles 
Vilar i Bayó, Manel
Vinyes i Vila, Jesús 

Departament de Tecnologies Digitals i de la 
Informació 

Agustí i Calm, Albert 
 Anton i Solà, Dolors – Coordinadora de 
Relacions amb Empresa i Treballs Finals 
de Carrera
Baucells i Colomer, Albert 
Borralleras i Andreu, Cristina 
Caballeria i Suriñach, Miquel 
Cirera i Viñolas, Eva 
Corbera i Subirana, Montse 
Faja i Grau, Elisabet

Fernández i València, Jordi
Font i Palomera, Marc 
Gómez i Villadangos, Montse 
Iborra i Archs, Domènec 
López i Rocafiguera, Enric 
Martí i Puig, Pere 
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. Telecomunicacions
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 –Coordinador 
de l’E.T. Informàtica de Gestió i de l’E.T. 
Informàtica de Sistemes 
Vila i Serra, Jaume 
Vilalta i Ferrer, Montserrat 
 Zaiats i Protchenko, Vladimir -–Coor-
di na dor de Relacions Internacionals

Departament d’Indústries Agroalimentàries i 
Ciències Ambientals 

Arquimbau i Cano, Roger 
Barniol i Noguer, Núria
Blanch i Colat, Consol 
Camprodon i Subirachs, Jordi 
Casas i Arcarons, Carme 
Comas i Mora, Enric 
 Crusellas i Font, M. Àngels –Coordi-
na dora de Comunicació
Dalmau i Roda, Anna 
Dudet i Calvo, Esperanza
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Escriu i Justo, Roger 
Fenosa i Bernado, Anna 
Ferran i Melich, Antoni 
Gil i Tabios, Enric
Gómez i Pla, Glòria
Guidonet i Riera, Alicia
Hueso i Morell, Albert 
Lapuente i Pérez, Joaquin
Leiva i Presas, Àngels
López i Grimau, Victor 
López i Sabater, Emili I. 
Marshall, Paul Edward
Martori i Cañas, Joan Carles
Masoliver i Prieto, Montse 
 Molera i Marimon, Judit –Represen-
tant de l’EPS a la Comissió de Recerca
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 la Llicenciatura de Ciència i 
Tecnologia dels Aliments i de l’E.T. 
Agrícola
Riera i Cusí, Sebastià
 Serra i Jubany, Xavier –Director del 
Departament d’Indústries Agroalimentà-
ries 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 –Director del 
Departament de Biologia de Sistemes
Calle i Rosingana, Malu 
 Capellas i Herms, Montse –Coor dina-
dora de la Llicenciatura de Biotecnologia
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 
Olivella i Garcia, Mireia 
Planas i Cuchí, Jordi 
Rodríguez i Bravo, Roberto
Roma i Castanyer, Josep 
Rosa i Campos, Alexandre
Serrat i Jurado, Josep M.
Torrents i Arenales, David
Urrea i Gales, Víctor 
Viver i Fabregó, Jordi

Laboratoris de Biociències
Lecina i Veciana, Oriol 
 Oliveras i Sala, Conxi –Responsable dels 
Laboratoris de Biociències
Punti i Freixer, Joaquim 
Nolla i Ardèvol, Vímac

Laboratoris Telecomunicacions / Electrònica i 
Aules Informàtica

Escalera i Barrionuevo, Xevi 
 Serra i Espaulella, Jordi –Responsable 
dels Laboratoris TIC i del Servei d’Infor-
màtica del Campus Torre dels Frares 



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

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

Amèlia Foraster

Directors del Departament de Filologies 
Catalana i Espanyola 

Manuel Llanas i Pont i Lluïsa Cotoner 
i Cerdó

Director del Departament de Llengües 
Estrangeres 

Ronald Joseph Puppo Bunds

Coordinadora de Relacions Internacionals 
Claude Brigitte Carcenac-Pujol

Coordinadora del Programa de Doctorat 
Metodologia i Anàlisi de la Traducció 

Lluïsa Cotoner i Cerdó

Coordinador del Màster en Traducció 
Especialitzada 

Jordi Chumillas i Coromina

Coordinadores del Servei de Traducció i 
Interpretació 

Montse Vancells Flotats
Maria Perramon i Civit 

Coordinadora de Relacions Universitat-
Empresa 

Teresa Julio

 Departament de Traducció i Interpretació

 Secció de Traducció
 Francesca Bartrina i Martí
 Eva Espasa i Borràs
 Pilar Godayol i Nogué
 Joan Solà i Montserrat
 Montse Vancells i Flotats 
 Lidia Cámara de la Fuente
 Lluís Toneu i Panicot
 Miquel Pujol i Tubau
 Berta Vilageliu i Parera  

 Secció d’Interpretació
 Maria Perramon i Civit
 Lydia Brugué i Botia
 Carme Sanmartí i Roset
 Richard Samson
 Xus Ugarte i Ballester

 Departament de Filologies Catalana i Espanyola

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

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

 Departament de Llengües Estrangeres

 Secció d’Anglès
 Ronald Puppo i Bunds
 Richard Samson
 Susagna Tubau i Muntaña 

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

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

Departament d’Informació i Documentació 
 Silvia Arano Poggi
 Núria Camps i Casals
 Amèlia Foraster i Serra
 Miquel Genís i Serra
 Ricard Giramé i Albareda
 Javier Leiva i Aguilera
 Irene Llop i Jordana
 Gemma Mascaró i Parramon
 Jordi Surinyac i Albareda
 Jaume Vila
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Administració
Arxé Guitart, Guillem
Gascó Danés, M. Mercè
Higueras Castillo, Ana
Horno Pons, Sílvia
Martín Campoy, Antònia
Nieves Montero, Elvira
Roca Riera, Núria
Roquer Corominas, Eva
Sala Sellés, Alberta
Tona Calm, Sònia

Àrea de Gestió Acadèmica
Bueno Moreno, Mònica
Crespi Boixader, Laura
Font Compaño, Cristina
Gaja Gonzalez, Esther
Montmany Pratsobrerroca, Anna
Mundó Collell, Montserrat
Parés Teixidor, M. Teresa
Pérez López, M. Isabel
Portell Perez, Ester
Puig Costa, Immaculada
Quintana Delgado, M. Rosa
Vila Sala, Elisabet

Secretaria de Centres Vinculats
Morató Serra, Agnès

Àrea de Qualitat
Arau Martinez, Eva
Puigví Vila, Sara

Arxiu
Almazan Moga, Rocio
Cañellas Terradellas, Núria

Biblioteca
Aguilar Martí, Montserrat
Andreu Molina, Anna
Benito Bove, Ramon
Coma Costa, Núria
Comasolivas Codina, M. Alba

Comerma Roma, M. Dolors
Mascaró Parramon, Gemma
Montanya Comelles, Mercè
Pulido Medina, M. Àngels
Salgot Negre, Mireia
Suñé Parés, Mercè

Àrea de Comunicació
Castells Pujol, Mariona
Fàbregas Badia, Anna
Hausmann Farre, Santiago
Montero Cueto, Luis Miguel
Pares Armengol, Alexandra
Plana Rusiñol, Gemma
Rifà Cubí, Maria
Selles Roca, Anna
Tristancho Manso, Yolanda
Trulls Estrada, Rosa Maria
Tuneu Vila, Miquel

Escola Politècnica Superior
Ballus Pujol, Anna
Morcillo Mercader, Georgina
Nolla Ardevol, Vimac
Solé Casals, Núria
Urrea Gales, Víctor
Oliveras Sala, Concepció
Lecina Veciana, Oriol

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

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i 
Documentació

Costa Erra, M. Lluïsa
Camps Casals, Núria
Company Borràs, Marta
Riba Sanmartí, Caterina

Facultat d’Educació
Codinachs Pujols, Sílvia

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I EMPRESES VINCULADES



Guix Godayol, Rosa M.
Muñoz Tamargo, Ester
Muñoz Vilaseca, M. Dolors
Ruiz Zafra, Dolors

Facultat d’Empresa i Comunicació
Gonzàlez Moral, Alícia
Serra Girbau, Albert
Vila Gaja, Cecília
Vinyet Benito, M. Dolores
Vivas Llopart, Montserrat

Servei d’Atenció Telefònica
Vidal Mas, Roser
Rodríguez Aller, Patrícia
García Lozano, Sílvia

Infraestructures i Manteniment
Bardolet Rifa, Arnau
Casadevall Codina, Miquel
Cristoful Tora, Jaume
Cullell Besora, Antoni
Fernández Villena, Josep
Lagonigro Bertran, Gerard
Laso Carriqui, Júlia
López Díaz, Alícia
López Zambrano, Andreu
Martín Orta, Urbana
Martinez Parra, Emilio
Peral Padilla, Rosa
Sena Sicart, Joan P.
Tendero Blancas, Joaquima

Oficina de Gestió Cultural
Fernandez Currius, Elisabet
Riba Verges, Maria Dolors
Simon Ferran, Montserrat
Verdaguer Vilarrassa, Ramon

Oficina de Relacions Internacionals
Prat Trapé, Mercè
Rodriguez Casadevall, Anna
Ruaix Serra, Roser
Nòria Caceres, Anna

OTRI
Dachs Rossell, Elisabet

Munmany Muntal, Lídia
Roca Terricabras, Núria

Rectorat
Bayot Gol, Marta
Casals Suñer, Assumpta
Clotas Pau, Josep Maria
Comas Puigdesens, M. Carmen
López Uceda, Maria del Pilar
Marcer Masdemont, Marta
Nieto Trullas, Josep
Roca Anfruns, Aina
Rocafiguera Espona, M. Mercè de
Rosell Casas, M. Montserrat

Serveis Lingüístics
Güell Devesa, Rosa Maria
Portell Torres, Oriol

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

Àrea de les TIC
Altarriba Boladeras, M. Assumpta
Bisquert Illa, Josep
Costa Casas, Núria
Escalera Barrionuevo, Xavier
Font Casacuberta, Josep
Gil Rovira, Noemí
Jurada Sayós, José Luis
Juvanteny Sánchez, Josep
López Garzón, Antonio Ivan
Martí Teixidó, Aleix
Molas Verdaguer, Francesc X.
Oliveró Serrat, Marta
Sala Serra, Jordi
Sobolewska, Anna
Valldeoriola Casas, Salvador

XIT
Arisa Alemany, Guerau
Busquets Monsó, Anna Maria
Ribas Fargas, David
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ESTUDIANTS COL·LAbORADORS

Adrover, Sara
Alonso, Sílvia
Alvarez, Isabel
Baqué, Carme
Bauzà, Bernat
Bosch, Judit
Calero, Maria Fernanda
Campaña, M. del Mar
Casellas, Anna
Clotet, Cristina
Creixans, Carina
Cuito, Marina
Cussó, Ferran
Dabad, Marc
Domingo, Joan
Domínguez, Saray
Fernández, Anna
Fernández, Eulàlia
Foguet, Mireia
Gallego, Cristina 

Gambús, Miquel
Gilabert, Carla
Goday, Sara
González, Jordi
Gutiérrez, Gerard
Herrera, Carlos
Jordana, Eric
Llorach, Adrià
Macià, Sònia
Maideu, Cristina
Maireles, Cristina
Masip, Aida
Miró, Ester
Molet, Jordi
Montsant, Roger
Nogués, Lorena
Palomeque, Laia
Pascual, Anaïs
Pérez, Carlos
Pérez, Jonathan

Pérez, José Luís
Peyrón, Éric
Piqué, Mercè
Pruñonosa, Jordi
Ripoll, Javier
Rivero, Mònica
Rubio, Belén
Sala, Jaume
Salas, Ainhoa
Saldón, Noèlia
Saló, Edgar
Serarols, Olga
Serra, Núria
Sorribes, Anna
Trabal, James
Valero, Marga
Vila, Sergi
Vilaró, Marta
Ylla, Guillem
Zajac, Katarzyna

Arumí Albó, Núria
Ayats Coromina, Montse
Carrión Ferrer, Ester

López Pérez, Viqui
Redortra Vila, Gemma

Ricart Portell, Rosa M.
Roca Prat, Andreu

PROFESSIONALS DE LES SOCIETATS VINCULADES

Eumo Editorial

Eumogràfic 
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Bartomeus Font, Jordina
Cano Cunill, Albert
Cano Cunill, Jordi
Compañó Madrid, Josep M.
De Sousa Dias, Pedro Bruno

Falquina Mogena, Blanca
González Vives, Natàlia
Granero Martínez, Anton
Gutiérrez Arumí, Marcel·lí
Prat Salvans, Marta

Olmo Montiel, Manoli
Rebull Domingo, Joan
Solà Roigé, Esther



Personal d’Administració i Serveis
i Empreses vinculades

HomesDones

97

38

Per gènere
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ALUMNAT

Facultat d’Educació

Escola Universitària de
Ciències de la Salut

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Politècnica Superior

Fac. de C. Humanes,
Traduc. i Documentació

E.U. Turisme ESERP

1.335

1.168

859
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0

BAU, Escola de Disseny
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    Centres vinculats
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ESTUDIANTS PER PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA

Estrangers

5%

21%

20%15%

28%

11%

Barcelonès Osona

Comarques frontereresResta de Catalunya

Resta de l’Estat
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Ciència i Tecnologia dels Aliments
Armadans Argemí, Montserrat 
Carbonell Fages, Laura 
Foguet Bassas, Mireia 
Galceran Queralt, Anna 
Gimferrer Morato, Natalia 
Martín de María, Arturo Fernando 
Miguel Gibert, Vanessa 
Montojo Jordan, Pilar 
Parera Pi, Gemma 
Ripoll Jimenez, Javier 
Riu Canudas, Arnau 
Roth Perez, Amanda 
Roth Perez, Irene 
Sayós Freixer, Anna 
Vilanova Bailon, Mariona  

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. 
Especialitat de Sistemes de Telecomunicació.

Codina Bau, Jose 
López Aranda, María Trinidad 
Martínez Lahoz, Daniel  

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió
Bartés Serrallonga, Manel 
del Moral Rabot, Angel Custodi 
López Garzón, Antonio Iban 
Pladevall Sierra, Cristina 
Pous Egea, Carolina 
Pujols Cirera, Xavier 
Segura Palomar, Manuel 
Vila Garriga, Juan  

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes
Aichí Fajula, Fàtima 
Codinachs Riera, Albert 
Falgueras Verdaguer, Gil 
López Garzón, Antonio Iban 
Mateos Martínez, Eduard  

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat 
d’Electrònica Industrial

Àlvarez Sanuy, Daniel 
Ballart Brugulat, Jordi 
Ballús Farrés, Pere 
Bruguera Teixidor, David 
Casals Villaseñor, Jordi 
Crego García, Marcos 
Franquesa Serra, Josep Maria 
Lopez Ordoñez, Francisco 
Martínez Lahoz, Daniel 
Moreno Rodriguez, Carolina 
Mosqueda Arimany, Roger 
Nebot Serra, Alvar 
Palau Tort, Jordi 
Peris Mateo, Àlex 
Puigredon Badia, Xavier 
Roqueta Macià, Xavier 
Sobrino Álvarez, José María 
Vilaró Ylla, Carles  

Enginyeria d’Organització Industrial
Agudo Aumedes, Gerard 
Calafat Garau, Aina Maria 
Cañada Millán, Ángel 
Caubet Elfa, David 
Cebrián Losantos, Jorge 
Fernández Urueña, Daniel 
Franco Pelegrín, Javier 
González Galmés, Alfonso 
Jordi Bober, Montserrat 
Llobet Just, Genís 
Llobet Just, Sònia 
Lozano Echevarría, Isaac 
Martínez Betrián, Patricia 
Mumbru Bassas, Enric 
Muñoz Martinez, Bernardino 
Piñol Camí, Alfredo 
Ruiz Sánchez, Carlos 
Salvador Gracia, Luis 
Sanz Pascual, Raúl 

TITULATS DEL CURS 2008-2009



Sierra Pérez, Jorge Jose 
Tajada Serrano, Santiago 
Velázquez Pasquier, Luis  

ETA esp.Indús.Agràries i Alimentàries
Baucells Comas, Gerard 
Bufi Torner, Gemma 
Carmona Piella, Francesc 
Esteve González, Marta 
Marmi Agusti, Maria 
Obon Moreno, Bernat 
Perarnau Ferrer, Jordina 
Picas Rodellas, Marta 
Puig Blancafort, Xavier  

Llic. de Ciències Ambientals
Arimany Parramon, Laura 
Bonet Mas, Marina 
Bugeda Hernández, María 
Catalán Blanco, Carlos 
Creixans Tenas, Carina 
Cucurell Palomas, Ivette 
Esteve González, Marta 
Farrés Bagué, Jordi 
Ferrer-Bergua Leese, Nicolás 
Gonzalez Curras, Anna 
Hernandez Bozal, Cristina 
López Murie, Miguel Ángel 
Lozano Mitjans, Núria 
Magem Grau, Anna 
Martínez Escala, Elisabet 
Morell Villalonga, Felisa Carlota 
Rigo Manresa, Maria del Mar 
Sala Santaeularia, Carles 
Soler Roset, Maria Carme 
Uriol Martínez, Ana  

Llicenciatura de Biotecnologia
Aguilar Ungil, Raquel 
Albarracín Gimènez, Marta 
Alberch Raurell, Monica 
Arbat Plana, Ariadna 
Arrieta Alvarez, Miquel 

Aznar Fernández, Thaïs 
Baño Tabueña, Meritxell 
Bergada Bertran, Laura 
Borràs Benlliure, Alba 
Calvo Martí, Elena Marta 
Climent Salarich, Montserrat 
Dominguez Cejudo, Maria Angeles 
Duran Moliner, Elisa 
Escalé Garrell, Claudia 
Farré Ramon, Xavier 
Fece de la Cruz, Ferran 
Fontanella Borras, Lluís 
Frias López, Maria Cristina 
Gomez Alvarez, Josep 
Gonzalez Garcia, Maria del Transito 
González Torné, Pau 
Gutierrez Carcedo, Patricia Carlota 
Heras Álvarez, Victor 
Hervás Cortés, Oriol 
Horna García, Aníbal De 
Labrador Isern, Mireia 
Lloys Llobet, Laia 
Lucas Martinez, Sara 
Marsol Sanllehí, Ivet 
Martin Gasulla, Cristina 
Martinez Daniel, Silvia Ana 
Montoy Blanca, Laura 
Nolla Ardèvol, Vimac 
Palacios Gómez, Miriam 
Pascual Font, Leonardo 
Prado Martínez, Javier 
Pueyo Lluis, Neus 
Puig Vilanova, Ester 
Radresa Bosch, Anna 
Rodriguez Tejero, Marina 
Sánchez Martínez, Melchor 
Soriano Mesa, Jordi 
Tersa Peñacoba, Montserrat 
Timoneda Solé, Natàlia 
Torner Bosch, Rosa 
Torrabadella Faucon, Abel 
Torruella Loran, Ignasi 
Urnikyté , Alina 
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Vadillo Folch, Sara 
Vázquez Gil, Raquel 
Vergara Paños, Cristina 
Vila Martos, Gemma 
Vilamala Muñoz, M.Carme 
Viñuales Ballarin, Eloy  

Fisioteràpia
Albillos Julián, Mariona 
Alcalá Caballero, Miguel Angel 
Aldama Jauregui, Eztizen 
Alguacil Gomez, Laura 
Andres Ferrer, Sara 
Arambarri Amenabar, Nerea 
Aurtenetxe Borde, Ane 
Barbany Caba, Marta 
Barcina Rodriguez, Patricia 
Barquilla Santos, Ekaitz 
Benguria Serrat, Itziar 
Bertran Pillemont, Eric 
Bonilla Pozo, Laura 
Bosch Puig-Alsina, Alexandre 
Bote Carretero, Miguel Angel 
Bou Rocafort, Carla 
Capa Pradell, Judit 
Caro Serrano, Maria Carmen 
Clua Roca, Silvia 
Cobos Sánchez, Isaac 
Codony Arqués, Isabel 
Coma Reche, Anna 
Comas Freixa, Olga 
Currià Reynal, Oriol 
Dalfó Ortega, Jessica 
Domínguez Garrido, Manuel José 
Fau Hucha, German 
Fernández Vilar, María Jesús 
Font Sors, Aida 
Gaixa Molins, Mònica 
Gallart Bagó, Albert 
García Aleixandre, Elena 
García Garcerà, Jordi 
García García, Raquel 
García Pérez, David 

Garcia Rullan, Luis 
García Tovar, María 
Garriga Rodríguez, Enric 
Gay Panes, Alain 
Genovart LLodrà, Llucia 
Goitia Ozaeta, Iraide 
González Sandín, Laura 
Gual de Torrella Covas, Cristina 
Gutiérrez Pérez, Eric 
Inglada Gallardo, Aida 
Jané Camps, Anna 
Labastida i Noguera, Lluís 
Lara Patón, Gemma 
Lladó Mantiñán, Ingrid 
Lostao Irazustabarrena, María 
Mariscal Arce, Cristian 
Martínez Eugui, Laura 
Martinez Serrano, Gemma 
Mato Arza, Mireia 
Maza Toro, Maria del Pilar 
Melchor Motos, Silvia 
Mercadal Seguí, David 
Mesa Bober, Maria 
Miguel Moreno, Patricia 
Molas Ferrer, Cristina 
Montsant Espígol, Roger 
Mora Ibañez, Marc 
Morales Lozano, Maria Carmen 
Morales Redondo, Rocio 
Moure Pereira, José Luís 
Núñez Moralo, Montserrat 
Ochoa Alonso, Zara 
Oliver Gomila, Juana María 
Ollé Marqués, Eric 
Parera Segundo, Rosó 
Paris Gonzalez, Gerard 
Pejenaute Garcia, Aitor 
Perez Gutierrez, Lourdes 
Perez Otero, Sergio 
Pericas Rechi, Cristina 
Pestaña Rubio, Meritxell 
Pruñonosa Monné, Jordi 
Puig Cantón, Alba 



Roca Escrihuela, Maria Roser 
Roca Ribé, Gerard 
Roma Vall, Maria 
Sala Bordallo, Manuel 
Sánchez Jiménez, Noèlia 
Sanchez Ron, Ivan 
Silva Cerdà, Veronica 
Soler Lloveras, Marc 
Sors Homs, Anna 
Torras Perarnau, Jordi 
Torrents Pascual, Maria Dolors 
Torres Rosa, Oscar 
Torron Villalta, Marta 
Valero Parada, Alba 
Valero Valero, Ruben Marc 
Vilà Crespo, Ernest 
Vila Vila, Núria 
Villabona Beunza, Amaya 
Zafra Rodriguez, Tamara  

Infermeria
Amador Sánchez, Vanesa 
Andreu Vicente, Natalia 
Aumatell Coll, Rosa 
Bacallao Santos, Mireia 
Barcons Ferrer, Laura 
Bascuñana Royo, Maria Dolores 
Bascuñana Sánchez, Laura 
Cano Domingo, Amanda 
Cantero Sanz, Anna 
Charles Vila, Ismael 
Clos Font, Guillem 
Conde Berrocal, Aida 
Cortals Talavera, Meritxell 
Cortés Cáceres, Maria Esther 
Crous Costa, Iris 
Diaz Roldan, Ferran 
Escatllar Fernández de Misa, Fco Javier 
Estañol Llongarriu, Agnes 
Estarlich Corominas, Jordi 
Fernàndez Rubio, Jessica 
Fernàndez-Salinero Estradé, David 
Ferrer Cruanyes, Fina 

Fuente Bayón, Laura De La 
Gairín Lacambra, María 
Garcia Carrillo, Laura 
Garcia Martos, Núria 
Garcia Velez, Diana Maria 
Ges Pou, Marina 
Gil Abuin, Irina 
Gómez Carril, Desirée 
Gómez Nieto, Cintia 
Gómez Vilaseca, Lídia 
Grau Olivos, Isabel 
Jiménez Ubeda, Ana Maria 
Juan Oliva, Elsa 
Jufré Castañé, Anna 
Karrouch el Jilali, Layla 
Lasso Voces, Paloma 
Martínez García, Núria 
Masramon Molist, Albert 
Mesa Hernandez, Carmen 
Miron Sierra, Maria Nieves 
Moragas Roca, Anna 
Morales Moya, Juana 
Nardi Lozano, Berta 
Nuñez Martínez, Rosa Maria 
Oliva Callén, Cristina 
Osuna Moreno, Marta 
Padilla Soto, Carla 
Peña Perez, Jose Ramon 
Pujolar Serra, Gema 
Ramirez Moreno, Maria Cristina 
Redondo Arregui, Amaya 
Rodriguez Gomez, Alicia 
Rodriguez Gomez, Montse 
Rodriguez Ruiz, Sílvia 
Román Álvarez, Maria Leticia 
Roura Jou, Eva 
Rubio Hato, Ester 
Salvadó Viella, Núria 
Sans de las Heras, Nina 
Serra Solé, Elisabet 
Torrent Moret, Anna 
Turró Fajula, Sílvia 
Vila Cortes, Anna 
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Vives Xumet, Margarita 
Zorrilla Caro, Jessica  

Nutrició Humana i Dietètica
Alcalà Barcons, Sara 
Arumí Riera, Lídia 
Barba Jorda, Emma 
Basany Genescà, Núria 
Bertran Ramon, Gemma 
Bustamante Molist, Laura 
Callús Busquets, Anna 
Cañada Puigdomenech, Cristina 
Cayla Vera, Neus 
Font Mas, Elisabeth 
García Pizarro, Glòria 
Garcia Raurich, Marina 
Garrido Garzon, Maria Pilar 
Jorba Brugues, Maria Alba 
Julià i Barnadas, Maria Carmen 
Julià Seve, Laura 
Loshuertos Gil, Emilio 
Luque Gonzalez, Nuria 
Madern Aguilar, Mireia 
Miarons Delgado, Yarosla 
Miarons Font, Elisabet 
Moreno Cortés, Sonia 
Noguerol Solà, Yolanda 
Oñate Mayans, Marta 
Ortega Lopez, Patricia 
Riera Ruiz, Anna 
Sánchez i Álvarez, Susana 
Sanchez Sanchez, Cristina 
Torrescasana Torrabadella, Eva 
Urbano Riera, Cristina 
Verdaguer Pérez, Marta 
Vidal Hermosilla, Miriam 
Vila Nadal, Berta 
Vizcaino Vilardell, Ester 
Zaragoza Aguilar, Maria del Mar  

Teràpia Ocupacional
Andreu Llobera, Anna 
Arahuete Escalera, David 

Bernet Cuadrat, Noemí 
Cerdans Serra, Olga 
Codina Casals, Núria 
Espinosa Martinez, Oscar 
Farrarons Figueras, Teresa Maria 
Garcia Moreno, Eva 
Guirao Martínez, Cristina 
Mercader Colomer, Olga 
Molina Solà, Marta 
Montolio Ruiz, Gemma 
Moratalla López, Sara 
Oller Picola, Judit 
Palomares Jordan, Ana Maria 
Redondo Vallmitjana, Meritxell 
Royan Pardo, Yolanda 
Santolaria Sala, Nina 
Tamayo Triviño, Eulalia 
Triano Vilarrubla, Noemí 
Vidal Mañé, Anna 
Vilaró Tió, Meritxell  

Turisme ESERP
Antonin Fernandez, Judit 
Baliarda Delgado, Lorena 
Belda Navarrete, Laura 
Castro Martin, Inmaculada 
Cecchi , Romina 
Cerqueda Soto, Anna 
Corbacho Casado, Diego 
Diez Romero, Cristina 
Esteve Lucena, Raquel 
Millan Subirana, Marta 
Osorio Fernández, Lucía 
Rovira Marquez, Eva 
Tobajas Ramos, Gisela 
Vives Serra, Sonia  

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Adrover Parera, Maties 
Amo Cabanell, Lluís 
Bages Bosch, Meritxell 
Bawab Abdo, Basel 
Bonsoms Gonzalez, Antoni 



Borràs Ros, Anna 
Bort Roig, Judit 
Bracons Pallarès, Maria Alba 
Campomar Vera, Pedro 
Carrasco Carrero, Diana 
Casas Vicente, Roger 
Casasas Aumatell, Raül 
Clopés Busquets, Ester 
Contreras Cañas, Joel 
Costa Romeo, Jordi 
Cussó Aranda, Ferran 
Diaz Diaz, Juan José 
Erra Gil, Martí 
Fernández Castillo, Myriam 
Ferrer Llabrés, Llorenç 
Franquesa Sanglas, Jocasta 
Garcia Tur, Marcos 
Garriga Canals, Jordi 
Ginesta Canal, Josep 
Gomez Guila, Marc 
Gómez Macià, Lluís 
Gomis Selma, Javier 
Ibañez Ruano, David 
Lleida Castejón, Agustín 
López de Rocafiguera, Joaquim 
Martí Cerdà, Miquel Angel 
Matabosch Pijuan, Martí 
Montoliu Aguilera, Maria Nieves 
Moreno De Vega Lera, Marc 
Moreno Domingo, Laia 
Olivé Algar, Albert 
Paloma Vidal, Vidal 
Pascual Armengol, Carlos 
Pla Esquius, Sergi 
Prat Freixa, Marta 
Prims Lloreda, Aleix 
Riba Farres, Pau 
Rosselló Andreu, Josep 
Rosselló Cladera, Lorenzo Pedro 
Rudé Rull, Albert 
Ruiz Benlloch, Victor 
Sabater Planelles, Juan 
Salaet Pagà, Mònica 

Sande Santiago, Javier de 
Santamaria Moreno, Javier 
Santodomingo Clopes, Carles 
Sardiné Carbones, Maria 
Serra Pou, Núria 
Traver Escuin, Joan 
Ureña Bartrina, Joan 
Yagüe Jiménez, Sergio  

Educació Social
Adarnius Pérez, Noemí 
Agustí Gómez, Laura 
Albertí Lozano, Marta 
Arcas Ferre, Roser 
Ariza Fernandez, Elisabet 
Balasch Roca, Jose 
Beneyto Seoane, Mar Isabel 
Bibiloni Perelló, Maria Antonia 
Buj Sala, Mariona 
Cabrera Garcia, Laia 
Chacón Gálvez, Mònica 
Cortés Guitart, Ivette 
Cortinas Tubau, Marina 
Crosas Carbó, Jacint 
Diaz Pano, Laura 
Estrella Hernandez, Lorena 
Fernández Capdevila, Neus 
Gutierrez Castillo, Irene 
Hernandez Cuxart, Albert Eugeni 
Lopez Cañadas, Carolina 
Martin Pesarrodona, Ana Maria 
Medina Rovira, Anna 
Mercado Priego, Francisco Javier 
Molist Riera, Laia 
Muñoz Padrós, Laia 
Peix Sanchez, Anna 
Ponsa Claramonte, Oriol 
Pou Mayolas, Anna 
Sellés i Vilarrasa, Irene 
Traserra Sociats, Laura 
Vilardell Barcons, Anna 
Vilaseca Freixas, Queralt 
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Mestre. Especialitat Ed. Primària
Abad Muñoz, Gloria 
Alonso González, Ignacio 
Becerra Casabayó, Vanessa 
Brosa Herrera, Maria 
Casadevall Coll, Núria 
Casenave Moran, Núria 
Colomo Morales, Miquel 
Córdoba López, Noèlia 
Coromina Farré, Fortià 
Corominas Sucarrats, Cristina 
Cuiné Comas, Aloma 
Font i Vila, Eduard 
Galán Pérez, Zaira 
González Hidalgo, Moisés 
González Ors, Núria 
Gutierrez Alsinella, Gerard 
Hernàndez Vila, Anna 
Jimenez Cabezas, Albert 
Martínez Pujol, Rosa Maria 
Mas López, Silvia 
Masana Serra, Marta 
Maymo Sagues, Anna 
Pares Sellares, Judit 
Pérez Valero, Marta 
Sanz Brillas, Laura 
Sureda i Moreno, Laura 
Torres Clapés, Antonio 
Usart Serradesanferm, Roger 
Valcuende Sanchez, Sandra 
Valero Trasierras, María Carmen 
Vargas Cabillas, Vera Cruz  

Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera
Alsina Cuiné, Mireia 
Baqué Soler, Marta 
Bertolin Olmos, Susana 
Callau Gomariz, Cristina 
Carbonés Simón, Anna 
Cereto Nogales, Daniel 
Farran Saperas, Gemma 
Fletas Plans, Maria 
Jiménez Sánchez, Laura 

Ons Romera, Cristina 
Pasarello Clerice, Mariano 
Pau Tomàs, Òscar 
Sàbat Colomer, Genís 
Santamaria Vilaró, Marta 
Solasegalés Guiteras, Anna 
Suárez Torres, Marina 
Uixan Balagué, Carlos  

Mestre. Especialitat d’Educació Especial
Capdevila Viñas, Núria 
Cardenas Rodriguez, Sandra 
Domínguez Moreno, Marta 
Felip Peig, Elisabet 
Figueras Torroella, Maria 
Font Viella, Berta 
Gallardo Ruiz, Marta 
Garriga Leo, Esther 
Genovart Relat, Mireia 
Gomez Ortiz, Saray 
Guerrero Ferré, Anna 
Jaria Fernandez, Desiree 
Mercadal Oliver, Marta 
Noguer Tio, Laia 
Palomo Aguilera, Vanesa 
Perez Fuente, Irene 
Puigdesens Verdaguer, Núria 
Roca Bergadà, Meritxell 
Serra Vilà, Tanit 
Vilar Coromina, Jordi 
Vilaseca Closa, Núria  

Mestre. Especialitat d’Educació Física
Adroher Mas, Jordi 
Alcaide Puebla, David 
Alcañiz Vilalta, Anna 
Ambròs Besa, Maria Glòria 
Aumatell Calveras, Laura 
Barbeta Molinos, Kilian 
Benaiges Riberaygua, Gisela 
Benito Planas, Maria Teresa 
Berlanga López, Jordi 
Blanchon Juanola, Carla 



Blanco Garcia Tembleque, Marina 
Boada Ramisa, Jordi 
Cacho Jimenez, Montserrat 
Carreras Callol, Adrià 
Casas Dot, Alexandra 
Castán Costa, Eva 
Cirera Vall, Oriol 
Codinach Terradas, Josep 
Costa Castany, Jordi 
Cutrina Rubio, Albert 
Dominguez Herrero, Raquel 
Dongil Garcia, Aitor 
Duran Vidal, Alba 
Estornell Martín-Corral, Carolina 
Ferrer Panicot, Gerard 
Garriga Roura, Coral 
Giudici Font, Carla 
González Manrique, Xavier 
Heras Navarro, Marta 
Hontangas Rosell, Oriol 
Ibañez Bonillo, Albert 
Lojo Mendez, Carles 
Marcillo Cabrera, Anna 
Martín Serrano, Jorge 
Martinez Alarcon, Ana Belen 
Martínez Martínez, M. de los Angeles 
Merayo Castro, David 
Mercado Ramírez, José Antonio 
Molina Guerrero, Marta 
Moya Martinez, Alba 
Nicolau Galmes, Maria Antonia 
Nistal Climent, Anna 
Paredes Miguel, Juan Carlos 
Pey Baños, Mònica 
Pratdesaba Martín, Miquel 
Puig Jimenez, David 
Rebollo Manzano, Alejandro 
Reyes Gloria, Daniel 
Rigola Sala, Judit 
Rincon Bonet, Pedro Luis 
Rodon Casarramona, Albert 
Roviró Tanyà, Meritxell 
Sans Villalonga, Lorenzo 

Solà Ferrer, Esther 
Tur Herrerias, Marc 
Valero Pasquina, Marta 
Valles Badia, Albert 
Vallespin Monleon, Esther 
Vilanova Alcón, Arnau 
Vilardell Monistrol, Josep 
Villalón Reina, Montserrat  

Mestre. Especialitat d’Educació Infantil. 2000
Abad Olea, Maria Teresa 
Albets Gómez, Maria del Carmen 
Almendro Micó, Sílvia 
Alvarado Garrido, Ana 
Alvarez Galera, Sònia 
Álvarez Rubio, Pilar 
Angelet Sanchez, Monica 
Aranda Iglesias, Ariadna 
Bagué Pou, Alba 
Bajona Santamaria, Tuixén 
Ballesteros Panadero, Maria Teresa 
Barberà Pagès, Teresa 
Barreales Rueda, Patricia 
Barrios Terrón, Rita 
Basagaña Carrasco, Yolanda 
Blasco Tariel, Ariadna 
Blasi Pujol, Meritxell 
Bori Garcia, Laura 
Bruguera Parareda, Meritxell 
Camacho Antequera, Dulcenombre de Maria 
Canadell Castany, Maria Dolors 
Cañado Yelamos, Tamara 
Casas Jou, Gemma 
Casellas Font, Laia 
Cases Montero, Meritxell 
Castany Saborit, Sara 
Castañé Basagaña, Elisabet 
Castañon Molina, Arantxa 
Castellano García, Verónica 
Castellvi Rion, Zaira de 
Codina Malet, Vanesa 
Coll Camps, Marina 
Corbera Bastida, Sònia 
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Cribilles Corominas, Maria 
Cuello Cayuela, Annia 
Cufí Coll, Ester 
Daranas Boadella, Marta 
Expósito Franco, Estibaliz 
Farrés Palahí, Laura 
Fente Fernández, Maribel 
Ferreira Olivar, Sandra 
Ferrer del Pino, Anna 
Font Bohorquez, Silvia 
Forcada Torras, Ariadna 
Franco Garcia, Maria Teresa 
Gallardo Gonzalez, Laura 
Gamissans Sala, Maria 
García Ferrer, Anna 
Garcia Fontalba, Milagros 
Garcia Gironès, Esther 
Garcia Rojas, Ester 
Garcia Serrano, Paola 
Gelonch Pastor, Maria del Carmen 
Giménez López, Núria 
Giraldo Orfila, Maria Aura 
Glatz Campillo, Cristina 
Gómez Roura, Jèssica 
Grau Sánchez, Mireia 
Gubau Reyes, Inmaculada 
Gutierrez Bravo, Esther 
Ibáñez Ballester, Mireia 
Isern Pons, Elisabet 
Jiménez Calbet, Meritxell 
Jorda Carpio, Elisabet 
Jufré Pou, Cecília 
Jutglar Autet, Montserrat 
López Alonso, Francisca 
López Ramon, Alba 
Macarro Ardanuy, Alba 
Machado Rodriguez, Tania 
Marti Vilavella, Eulàlia 
Martin Ramia, Ines 
Martínez Montoya, Ana María 
Martínez Moreno, Maria Mercedes 
Martínez Vivancos, Patricia 
Massaneda Bruguera, Elena 

Molina Nolasco, Cristina 
Montero Castaño, Miriam 
Montserrat Ferrer, Roser 
Mora Buj, Ana 
Moreno Cadenas, Ana 
Moreno Ferrer, Mireia 
Muñoz Hernandez, Laura 
Navarrete Yuste, Carlos 
Orozco Almenara, Eva 
Ortega Carrasco, Noèlia 
Ortega Jordan, Amanda 
Padrós Ferret, Mireia 
Pagès Tonico, Sílvia 
Palés Huix, Irene 
Pardo Fernandez, Sara 
Payan Serra, Glòria 
Pellicer Canudas, Anna 
Perez Cruz, Adam 
Pérez Pazo, Belinda 
Perez Reche, Veronica 
Pérez Rodríguez, Sara 
Pons Feliu, Elisabet 
Pons Monjo, Núria 
Prat Garcia, Sílvia 
Prat Villalba, Anna 
Puig Garriga, Meritxell 
Puig Herms, Anna 
Puig Sanchez, Lidia 
Puigdomènech Mir, Sílvia 
Pujol Tenas, Sira 
Ramisa Puigsesllosas, Maria Olga 
Ribera Ruso, Laura 
Roche Ceron, Maria Carmen 
Rodríguez Bustos, Sara 
Rodriguez Garcia, Cristina 
Rubio Homs, Laia 
Ruiz-Ruano Rísquez, Sonia 
Rusiñol Gimbert, Gemma 
Salas Valls, Claudia 
Salvador Leiva, Núria 
San Nicolás Manzano, Alba 
Santiago Teba, Davinia 
Seguí Giménez, Núria 



Serradell Canadell, Carlota 
Serrano i Ramón, Cristina 
Solà Forcadell, Andrea 
Solà Masó, Anna 
Sosa de la Gandara, Lara 
Svalina Bosch, Victoria 
Tarrats Pladevall, Anna 
Tarrés Villegas, Meritxell 
Torralva Alguacil, Marta 
Tortolero Orejuela, Elia 
Vendrell Estapà, Mireia 
Ventura Hortolà, Laura 
Vidal Tebar, Ana  

Psicopedagogia
Allaoui , Youcef 
Alonso Ordoñez, Aroa 
Córdoba Giménez, Juan 
Fernández López, Montserrat 
Quer Doga, Maria Dolores 
Ramos Martín, Neus 
Santacana Vidal, Núria 
Vilagran Mancebo, Judit 
Vilamala Nandez, Helena  

Administració i Direcció d’Empreses
Alis Pujol, Joan 
Alomar Amengual, Isabel Dolores 
Bernat Bordes, Júlia 
Campdelacreu Campos, Isabel 
Comin Roig, Diana 
Criballes Faja, Montserrat 
Dantí Gumí, Eudald 
Delgado Santos, Juan 
Faja Gonzalez, Josep 
Flores Daza, Aaron 
Guntin Miarnau, Annabel 
Hernández Soto, Julio Alberto 
Iborra Sanchez, Francesc 
Isern Coll, Montserrat 
Manuel Pastor, Maria Teresa 
Mesquida Febrer, Juan 
Muñoz Vilaseca, Maria Dolors 

Prat Espelt, Josep Maria 
Prat Pujol, Eudald 
Prat Serrat, Gemma 
Reniu Casadesús, Ester 
Rovira Riba, Eduard 
Sau Pons, Xavier 
Serra Carbó, Marta 
Serra Carbó, Núria 
Valls Vaqué, Sílvia Rosa 
Vila Rubió, Mireia 
 

Ciències Empresarials
Andres Grau, M. Teresa 
Brugulat Ubach, Inmaculada Maria 
Duran Sangra, Marc 
Gonzalez Sanchez, Elisabet 
Llop Pons, Enric 
Martínez Comas, Ester 
Moreno Jimenez, Silvia 
Pla Prat, Ricard 
Rierola Fochs, Ivan 
Suriñach Capdevila, Joana  

Ciències Empresarials (nocturn)
Casals Amblàs, Xavier 
Ojeda Osa, Maria del Carmen 
Pérez Herrador, Sònia 
Prims Costa, Jorge 
Sánchez de Fino, Daniela Alejandra 
Segura Garcia, Tània 

Comunicació Audiovisual
Arnalded Alejandro, Judit 
Brosa Rubió, Jordi 
Chillarón Farré, Joel 
Coloma Pajero, Melisa 
Cruz Berasategui, Luis 
Cuenca Picó, Óscar 
Funcia Jambrina, Marta 
Garcia Moya, Violeta Begoña 
Garcia Vargas, Thais 
Hidalgo Paredes, Mireia 
Iñarra Castillejo, Julen 
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Jimenez Serrano, Carlos 
Llobet Romero, Carla 
Marti Mas, Berta 
Munita l’Huissier, Cristina 
Naranjo Suarez, Lorena 
Piqué Escura, Marta 
Porcel Martínez, Esther 
Puig Freixa, Laia 
Romance Martínez, Hèctor 
Sala Sauret, Carla 
Salto Cuevas, Neus 
Soler Comí, Yolanda 
Walker Gonzalez, Maria Victoria  

Periodisme
Amengual Pastor, Gabriel 
Blanch Casoliva, Enric 
Blay Alegre, Maria 
Blesa Cañelles, Robin 
Borrego Benitez, Margarita 
Dios i Sans, Josep Francesc de 
El-Atmani Sabaté, Dúnia 
Fandiño Cambón, Julio Antonio 
Flotats Riera, Joan 
García López, Eduardo 
Gómez Silvestre, Marc 
Lizana Gómez, Maria José 
Martorell Núñez, Mònica 
Mata Navarro, Monica 
Mercader Duran, Judit 
Molina Castro, Albert 
Monells Baulenas, Raquel 
Munar Fernández, Natàlia 
Ochoa Aragon, Ana Maria 
Pardo Arnedo, Elisabet 
Pijuan Rafi, Marc 
Pla Duran, Laura 
Rojo Solé, Marina 
Torrequebrada Carmona, Silvia 

Publicitat i Relacions Públiques
 Barbarà Artigas, Ferran 
Barceló Grajales, Mireia 

Bernat Bordes, Júlia 
Bogas Calero, Monica 
Bonnín Cano, Ana Maria 
Campeny Vilarnau, Elena 
Closas Aguilera, Anna 
Coll Trias, Anna 
Comin Roig, Diana 
Condal Llorens, Laura 
Díaz Font, Alba 
Esteban Fuente, Patricia 
Esteban Mas, Marta 
Fageda Bertran, Anna 
Fernandez Sanz, Jana 
Ferrer Guasch, Ana María 
Figuerola Ciércoles, Borja 
Fumaña Casals, Sandra 
Gual Tarrada, Mar 
Guntin Miarnau, Annabel 
Hollands Cerdà, Edward 
Isern Coll, Montserrat 
Jiménez Escriche, Bernat 
Jo Carbonell, Berta 
Manuel Pastor, Maria Teresa 
Martín Hormigos, Sandra 
Mazorra Lázaro, Patricia 
Montins Cumplido, Xavier 
Morgades Gras, Gonzalo 
Navarro Sagristà, Adrià 
Payró Bisart, Carme 
Ponsa Pujol, Sergi 
Prat Serrat, Gemma 
Puigdemont Pericay, Monica 
Rodríguez Gutierrez, Noelia 
Rovira Terradellas, Helena 
Sala de la Cuadra, Elena 
Salvadó Soler, Núria 
San José Alvarez, Helena 
Sastre Oliver, Maria Antonia 
Serarols Valls, Olga 
Solà Pérez, Helena 
Solé Saboya, Laia 
Xandre Finestres, Núria  
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Turisme
Catalan Arteaga, Aloma 
Jordà Bou, Sandra 
Pla Luna, Carlota 
Puigpiqué Miralles, Judit 
Rubio Vilamala, David 
Vall Sanchez, Xavier 
Valldaura Guitart, Anna  

Biblioteconomia i Documentació
Arderiu Ausiró, Gabriela 
Ferrús Franquet, Montserrat 
Mas Colomer, Marta 
Mas Vilardaga, Marta 
Plaza Malagarriga, Íngrid 
Rosa Ramos, Amanda 
Sellarès Esmarats, Olga  

Traducció i Interpretació
Alite García, Marta 
Arias Baca, Fernando 
Arimany Criballes, Gerard 
Borras Vicente, Nieves 
Castell Carrió, Josep 
Chaler Navarro, Eva del Mar 
Clavería Clavería, María Cándida 
Díaz Delgado, Manuel de Jesus 
Duran Arana, Sara 
Expósito Presseguer, Laura 
Fernandez Azar, Andrea Teresa 
Frasquier Esteller, Marta 
Galmés Rubert, Francisca 
Ganella Mas, Anna 
Garcia Lopez, Victor 

Gestí Aunós, Montse 
Gil Porquet, Fernando José 
Gómez Pons, Joan 
González Murillo, Francisca María 
Hita Huete, Beatriz 
Ibañez Sancho, Montserrat 
León Gay, Raquel 
Lires Iglesias, Laura 
Marti Fajula, Griselda 
Michau , Caroline Aida Francoise 
Montardit Martínez, Olivia 
Montes Salellas, Dámaso 
Muñoz Pérez, Sònia 
Pla Bosch, Clara 
Pous Gamiz, Mònica 
Riba Sanmartí, Caterina 
Richetti Veras, Wilson Jacobo 
Romaguera Ruiz, Miguel Angel 
Ros Falgàs, Maria de 
Roviralta Ventura, Miriam 
Salem Soum, Omar 
Sevilla Ordoñez, Leticia 
Suárez Sarmiento, Victoria María 
Taracena Interiano, Carmen Lucía 
Timoner Garcias, Laura 
Valderrama Yague, Susana 
Valentin Porras, Carlos 

Traducció especialitzada
Collet Gey, Víctor 
Cusso Ventura, Guida 
Ginabreda Ventura, Guillem 
Prats Rodriguez, Jordi 
Vaughan , Alisa  
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Facultat d’Educació

Facultat d’Empresa i Comunicació

Escola Universitària de Ciències de la Salut
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bEqUES

bEqUES I AJUTS A L’ESTUDI

INSTITUCIONS PÚbLIqUES

 Caixa Manlleu

Import (€) 18.000,00

 Ministeri d’Educació, Política Social  Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya
 i Esport

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

Facultat d’Educació 537 352 853.312,30 482 332 110.486,58

E.U. Ciències de la Salut 284 193 573.772,80 278 196 66.144,04

Fac. d’Empresa i Comunicació 267 164 423.358,06 228 130 44.204,95

Escola Politècnica Superior 118 58 185.861,10 89 49 16.980,70

Fac.Ciènc. Humanes, Trad. i Docum. 55 36 105.588,68 35 29 9.910,74

TOTAL 1.261 803 2.142.072,94 1.112 736 247.727,01

INSTITUCIONS PRIVADES

 País Basc

 Nombre de Beques 
 sol·licituds acceptades Import (€)

E.U. Ciències de la Salut 21 - 79.429,00

EPS 1 1 4.215,90       

FCHTD 1 -        

TOTAL 23 1 83.644,90
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bEqUES PER MObILITAT D’ESTUDIANTS

TOTAL IMPORT bEqUES

Total import beques: 3.423.673,57 €

Concepte Import (€) 

Beques fons social  307.487,43

Beques col·laboració  201.080,00

Beques Formació Continuada / Tercer Cicle  115.170,00

TOTAL  623.737,43

UNIVERSITAT DE VIC

Beques68

 Comissió Europea Caixa de Manlleu MEPSE

Programa Erasmus / Sòcrates 51.038,69 23.500,00 72.230,00



PREMIS I DISTINCIONS

· El 20 de març es va lliurar la Medalla d’Or de la Ciutat de Vic a Ricard Torrents, 
professor emèrit i primer rector de la Universitat de Vic, per homenatjar-lo com a principal 
impulsor de la UVic, una de les institucions que més projecció ha donat a la ciutat i més valor 
hi ha aportat els darrers anys.

· El 22 de juny es lliuraren els Premis de Recerca de Batxillerat, en la seva onzena edició, 
als millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat. Hi varen participar 79 centres amb 157 
treballs. L’acte va comptar amb la presència de Joan Roca, director general de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya.

· Segona edició de la 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, que es va lliurar el 26 d’abril a Anna Pons, de Manresa, per fer un Màster en Economia 
i Polítiques Públiques a París, i a Judit Bardolet, de Vic, per ampliar estudis de violí a Londres. 

· El 10 de juny va tenir lloc a l’Auditori de Caixa Manlleu l’acte de lliurament de di-
plomes al Mèrit Esportiu 2009 als esportistes de la UVic que han destacat en els campionats 
universitaris del curs i a les persones que donen suport a la promoció de l’esport a la UVic.

· Els estudiants de Publicitat i Relacions Públiques Oriol Camprubí, David Fontanet i 
Roger Pubill van guanyar un premi Laus d’or en la categoria d’Estudiants, apartat Audiovisual, 
per un espot per a Soni Bravia. Eumogràfic va aconseguir un Laus de plata i tres de bonze en la 
mateixa convocatòria

· Homenatge de la Universitat d’Estiu de Vic a l’equip d’excavacions del jaciment ar-
queològic de l’Esquerda per la seva tasca continuada d’excavacions des de l’any 1977; per la fun-
dació del Museu de l’Esquerda l’any 1988 a Roda de Ter; i per la continuada col·laboració amb 
la Universitat d’Estiu de Vic amb l’organització de cursos des del 1994.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Premis concedits

El Departament de Desenvolupament Humà i Acció Comunitària de l’Escola Universitària de 
Ciències de la Salut va convocar la 9a edició del Premi EUCS a la promoció de la salut, per a 
treballs relacionats amb l’activitat dels professionals sanitaris, oberta a tots els estudiants de la 
UVic. El tribunal el van formar:

— Fina Araque, adjunta a Direcció i Coordinadora de Processos d’Atenció d’Inferme-
ria, Servei d’Atenció Primària d’Osona, Institut Català de la Salut.

— Montserrat Tortadès: responsable de l’Equip de Protecció de la Salut d’Osona, 
Agència de Protecció de la Salut.

— Francesc Macià Farré, del Servei d’Audiovisuals de la UVic.
— Oriol Morera (coordinador del SISO i professor de l’EUCS).
— Eva Cirera Viñolas (professora de l’EUCS).

69Premis i distincions



Els treballs premiats van ser: 

Primer premi compartit per:
— Horari d’evacuació. Jessica Pérez Donaire, Judit Pujol Cabana i Marta Casanovas 

Riumbau, alumnes d’Infermeria.
— Promoció de l’exercici físic. Nafissa Boumsahi Ouhai, Lídia Luzuriaga Contreras, Carla 

Llinàs Albillo, Alejandro Rodriguez Sànchez  i Maria Subias Gistau, alumnes d’Infermeria. 

Accèssit:  
— Dentipoly. Laia Furtes Muñoz, alumna d’Infermeria. 

Premis rebuts

Primer premi a la millor comunicació oral en la XI Jornada de Qualitat Assistencial: 
La Qualitat com a Motor de Canvi. Projecte “MELISA: El Mediador Lingüístic Sanitari. Un 
projecte social, obert i públic”. Salt (Girona), 18 de juny de 2009.

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Premis rebuts

Distinció Vicens Vives

El professorat de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, com 
a premi col·lectiu, ha rebut la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària 
que atorga cada any el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, pel 
seu esforç d’innovació. El jurat dels premis destaca la millora que ha introduït en el camp de les 
humanitats, amb iniciatives com “l’e-learning, la introducció de l’ensenyament virtual” i experi-
ències noves d’interpretació amb espais de treball compartits. La Distinció Jaume Vicens Vives 
està dotada amb 20.000 euros. El premi va ser lliurat el 22 de setembre de 2008, al Paranimf de 
la Universitat de Barcelona, durant el transcurs de l’acte d’inauguració oficial del curs 2008-2009 
del sistema universitari català.

 Els premis, que consten de quatre guardons individuals i sis de col·lectius, fan especial 
èmfasi en la tasca de renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de ma-
nuals i materials docents al servei de les universitats. 

Les candidatures  a la Distinció Vicens Vives són presentades pels Consells Socials 
de les universitats públiques, o òrgans equivalents de les privades, a través de la Secretaria del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
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Premis concedits

XIII Premi de Traducció Andreu Febrer  

La Facultat va convocar la XIII edició del Premi de Traducció Andreu Febrer (dedicat 
a la Gestió de l’Aigua). Hi podien presentar traduccions al català o al castellà, de l’anglès, fran-
cès o alemany, tots els alumnes matriculats a segon cicle o equivalent de qualsevol Facultat de 
Traducció i Interpretació.

L’organització va anar a càrrec de la professora Marta Recuenco i el jurat el componen 
Laia Carreras (editora i traductora), Lluís Monge (traductor professional), Julita Oliveras (UVic), 
Olga Torres Hostench (UAB) i Judith Sánchez  (UVic).

Premi de traducció al català:
— Maria Teresa Miret i Mestres, per la traducció “L’Est enfront de l’Oest: història de 

dues doctrines sobre l’aigua” de George William Sherk.

Accèssit de traducció al català:
— Sandra Núñez Fernández, per la traducció ”La gestió de l’aigua segons l’Islam i la 

Declaració de Dublín”, d’Odeh Al-Jayyousi

Es va lliurar el veredicte el 23 de maig de 2009.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Premis rebuts

Premi a la millor comunicació oral

El 18 de juny la ponència “MELISA. Mediador Lingüístic Sanitari, un projecte social, 
obert i públic”, presentada per Jaume Miquel March Amengual, professor de l’Escola Politécnica 
Superior, va obtenir el premi a la millor comunicació oral en la XI Jornada de la Societat Catalana 
de Qualitat Assistencial: “La qualitat com a motor de canvi”. 
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RELACIONS INTERNACIONALS I 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ

L’ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS

L’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) és la unitat encarregada de la gestió administrativa 
de programes i convenis de mobilitat i cooperació d’estudiants, professors i PAS, sobretot a 
Europa, però també a Amèrica Llatina, Estat espanyol i puntualment a la resta del món.

Dóna suport als estudiants, professors i PAS que volen fer una estada a l’estranger o 
participar en qualsevol programa de mobilitat o cooperació acadèmica.

Acull els estudiants internacionals a la Universitat de Vic.
L’Àrea de Relacions Internacionals té l’acreditatiu SICTED (Sistema de Calidad 

Turística de Destino) per als serveis d’acollida que ofereix als estudiants i professors internaci-
onals.

Durant el curs 2008-2009 la UVic decideix fer un pas endavant cap a la internacio-
nalització dels seus dos campus i dissenya un Pla d’Internacionalització que inclou la creació del 
UVic Campus Internacional que integrarà l’actual Àrea de Relacions Internacionals i actuarà de 
suport en la gestió i en la difusió dels programes formatius (oficials i propis) adreçats a l’alumnat 
internacional. 

Dades del curs 2008/2009

Estudiants d’intercanvi1.  incoming:
LLP/Erasmus Estudi:  72
Conveni Bilateral: 8
SICUE: 1
Free movers (Visitants): 0

Estudiants d’intercanvi 2. outgoing:
LLP/Erasmus Estudi: 49
LLP/Erasmus Pràctiques: 4
Conveni Bilateral: 10
Intensive Programmes (EU): 6
Pràctiques Internacionals: 39
Pràctiques de Cooperació Internacional: 42
SICUE:  0
DRAC (XVU): 21
Altres mobilitats: 3

Mobilitat internacional 3. incoming PDI:  29

Mobilitat internacional 4. outgoing PDI:  52



Mobilitat internacional 5. incoming PAS:  0

Mobilitat internacional 6. outgoing PAS: 5

Estudiants internacionals matriculats 7. (Recruitment)
Màsters universitaris: 3
Màster propi FEC (Xina): 5 

Convenis internacionals8. 
LLP/Erasmus: 77
Coveni Bilateral amb universitat: 14
Conveni Bilateral amb organisme: 19
SICUE: 15
LLP/Erasmus BAU: 15
Conveni Bilateral BAU: 4

Programes formatius d’àmbit internacional:9. 
Màsters universitaris: 4
Màsters títol propi: 1
Cursos d’estiu: 0

Ajuts a la mobilitat  internacional gestionats per la UVic10. : 3
Ajuts Caixa Manlleu a la Mobilitat (21 estudiants. 18.000€)
Ajuts Caixa Manlleu a la Cooperació (9 estudiants. 5.000€) 
Ajuts UVic per a estades de Recerca fora de Catalunya (11 PDI)

Organismes internacionals oficials amb què la UVic gestiona programes, ajuts, 11. 
etc: 6
OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos)
AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca)
AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación)
MEPSYD (Ministerio de Educación, Política Social y Deporte)
CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

Xarxes internacionals a les quals pertany la UVic: 12. 3
Xarxa IBSEN (International Business Student Exchange Network)
Xarxa DEMI (Diplome Européen Management International)
XVU (Xarxa Vives d’Universitats)

Associacions estatals i internacionals a les quals pertany la UVic: 13. 2
– Europees:

EAIE (European Association for International Education)
– Estat espanyol:

CEURI (Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales)
Eduespaña
Casa Asia
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– Catalanes:
CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya)
ICA (Institut Catalunya-Àfrica)
Acc1ó
BCU (Barcelona Centre Universitari)
Consell de Cooperació de la Ciutat de Vic

Programes de Cooperació Internacional al Desenvolupament: 14. 8 (1 integrat a la 
XVU)

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Acords de col·laboració i convenis pendents de signar 

Durant el curs 2008-2009 es va signar un conveni bilateral amb la University College 
Arteveldehogeschool, de Gant, per als estudiants de Teràpia Ocupacional, un conveni bilate-
ral amb l’Instituto Piaget, de Lisboa, per als estudiants d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició 
Humana i Dietètica, i un conveni de pràctiques amb l’Hospital de Kribi (Camerun) per als 
estudiants d’Infermeria.

Mobilitat d’estudiants 

— Els estudiants Marc Mora Ibáñez i Sergi Seda López, de Fisioteràpia, van fer 
una estada de tres mesos en el marc del programa Erasmus al University College Lillebælt, 
Fysioterapiuddannelsen i Odense, Dinamarca.

— Les estudiants Marina Ges Pou, Núria Garcia Martos, Eva Roura Jou i Laura 
Barcons Ferrer, d’Infermeria, i les estudiants Ingrid Lladó Mantiñán, Anna Sors Homs, Alba 
Puig Cantón i Laura Bonilla Pozo, de Fisioteràpia, van fer una estada de tres mesos en el marc 
del programa Erasmus a la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Itàlia.

— L’estudiant Paloma Lasso Voces, d’Infermeria, va fer una estada de tres mesos en el 
marc del programa Erasmus a l’Escola Superior d’Enfermagem de Coimbra, Portugal.

— L’estudiant Llúcia Genovart Llodrà, de Fisioteràpia, va fer una estada de tres me-
sos en el marc del programa Erasmus a l’Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
Portugal.

— L’estudiant Alícia Rodríguez Gómez, d’Infermeria, va fer una estada de cinc mesos 
en el marc del programa Erasmus a la Hogeschool Van Amsterdam, Holanda.

— Les estudiants Noemí Bernet Cuadrat i Olga Cerdans Serra, de Teràpia Ocupacional, 
van fer una estada pràctica de sis setmanes a l’Association Al Youssoufia pour des persones han-
dicapés de Chefchaouen, Marroc.

— Els estudiants German Fau Hucha, Carolina Magallón Macho i Meritxell Pestaña 
Rubio, de Fisioteràpia, van fer una estada de pràctiques al Centre des Escaldes, França.
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— L’estudiant Francisco Javier Escatllar Fernández, d’Infermeria, va fer una estada de 
pràctiques al Centre Dr. Bouffard-Vercelli de Cerbere, França.

— L’estudiant Rosó Parera Segundo, de Fisioteràpia, va fer una estada de pràctiques a 
la Española Hospital de New Mexico, EUA.

— L’estudiant Cristina Pericas Rechi, de Fisioteràpia, van fer una estada de pràctiques 
a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Escaldes-Engordany, Andorra.

— Les estudiants Cristina Molas Ferrer i Cristina Pericas Rechi, de Fisioteràpia, les 
estudiants Natàlia Andreu Vicente, Marta Osuna Moreno, Anna Vila Cortés i Amaia Redondo 
Arregui, d’Infermeria, i les estudiants Mireia Madern Aguilar i Berta Vila Nadal, de Nutrició 
Humana i Dietètica, van fer una estada de pràctiques a la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.

— Les estudiants d’Infermeria Míriam Balsas Fuentes, Nina Sans De Las Heras i Isabel 
Grau Olivos van fer una estada de pràctiques a Somoto (Nicaragua), en el marc de col·laboració 
establerta entre la Universitat de Vic, MINSA i ASSOMVIC.

— Les estudiants d’Infermeria Jessica Fernández Rubio, Iris Crous Costa, Cristina 
Oliva Callén i Anna Moragas Roca van fer una estada de pràctiques a Managua (Nicaragua) en 
el marc de col·laboració establerta entre la Universitat de Vic i la UNAN-Managua.

— Les estudiants de Fisioteràpia Nerea Arambarri Amenabar i Marta Torrón Villalta 
van 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 Enric Garriga Rodríguez i Sílvia Clua Roca van fer una 
estada de pràctiques a la Universidad Nacional Autónoma de Managua (Nicaragua).

Mobilitat de professors

— Anna Bonafont Castillo, directora de l’EUCS, i Montserrat Moncunill López, co-
ordinadora de Relacions Internacionals, van visitar la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Buenos Aires en el marc del conveni de col·laboració establert amb aquesta institució el 
novembre de 2008.

— Anna Bonafont Castillo, directora de l’EUCS i Salvador Simó Algado, professor 
de Teràpia Ocupacional, juntament amb els estudiants Christian Ventosa, Laia López i Maria 
Rotger, van visitar la Universitat de Riga, Letònia, per participar en l’Intensive Programme - A 
European Perspective on Social Inclusion: Focusing on Elderly.

— Anna Capitán Camañes, coordinadora de l’ensenyament de Fisioteràpia, va partici-
par en la reunió de l’ENPHE 2009, a Rotterdam el març de 2009.

— Anna Capitán Camañes, coordinadora de l’ensenyament de Fisioteràpia i Montserrat 
Moncunill López, coordinadora de Relacions Internacionals, van visitar l’Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, Portugal, en el marc del conveni Erasmus establert amb aquesta uni-
versitat, el març de 2009.

— Anna Capitán Camañes, coordinadora de l’ensenyament de Fisioteràpia, i Montserrat 
Vall Mayans, van viatjar a Managua i Somoto, Nicaragua, en el marc dels convenis establerts 
amb diferents institucions del país.
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— La professora Alícia Guidonet Riera va fer una estada d’un mes com a investigadora 
visitant a IDAES (Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad de San Martín, Buenos 
Aires, Argentina), amb una beca de mobilitat atorgada per la Universitat de Vic.

— Tamara Gastelaars, coordinadora de Teràpia Ocupacional, i Joan Carles Casas 
Baroy, van visitar l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM) a Palma de Mallorca el 18 
de setembre de 2008.

— Tamara Gastelaars, coordinadora de Teràpia Ocupacional, i Nilda Estrella, van 
visitar la University College Arteveldehogeschool, de Gant, Bèlgica, en el marc del conveni 
Erasmus establert amb aquesta universitat.

— Professors de l’EUCS i alumnes de l’assignatura Elaboració de Projectes van  visitar 
l’Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron, el dia 13 de maig de 2009.  

Mobilitat de PAS

La secretària Guida Cussó Ventura va fer una estada de tres dies a la Hogeschool Van 
Amsterdam, en el marc del conveni Erasmus establert amb aquesta universitat, per intercanviar 
impressions sobre l’organització i la planificació de les places de pràctiques clíniques a nivell 
nacional i internacional.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ 

Nous convenis signats

Fontys Internationale Hogeschool Economie (Holanda)
Bern University of Applied Sciences (Suïssa)
TC Maltepe University (Turquia)
Universidad del País Vasco (Espanya)
Universidad de Málaga (Espanya)
El total de convenis actius és de 43.

Mobilitat d’estudiants de les universitats estrangeres i de l’Estat espanyol a la UVic

Primer quadrimestre:
— Edouard Chantegraille, de l’ESC Saint Etienne, França, en el marc del conveni 

Erasmus.
— Riaz Firoz de EPHEC Brussels, de Bèlgica, en el marc del conveni Erasmus.
— Lisanne E. Gorissen, Mitchel Ching Yong i Rahima Ali Mohamed, de la Rotterdam 

Business School, Holanda, en el marc del conveni Erasmus.
— Marijana Cepo, de la FH Bielefeld, Alemanya, en el marc del conveni Erasmus / 

DEMI.
— Monika Katarzyna Napierala, de la Universitat Nicolaus Copernic de Torun, 

Polònia, en el marc del conveni Erasmus.
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— Raffael Fritz i Michaela Heger, de la FH Wien, Àustria, en el marc del conveni 
Erasmus.

— Noëlline Mantey, de la Universitat de Franche-Comté, França, en el marc del con-
veni Erasmus.

— Liu Liu, de la HAMK University of Applied Sciences, Finlàndia, en el marc del 
conveni Erasmus.

Total: 11 estudiants

Segon quadrimestre:
— Arinda Janssen, Olga van Ganzewinkel i Kim Fiorito, de NHTV Breda, Holanda, 

en el marc del conveni Erasmus.
— Stephanie Jarmul, Timothy Shoultz, Karyn Marie Trong i Jennifer Kay Gulley, de la 

University of West Florida, EUA, en el marc del conveni bilateral amb aquesta universitat.
— Ossi Kaki, de la TAMK, Finlàndia, en el marc del conveni Erasmus.
— Kelsie Fraser, de Mount Royal College, Canadà, en el marc del conveni bilateral 

amb aquesta universitat. 
— Anna Suutarla, de Mount Saint Vincent University, Canadà, en el marc del conveni 

bilateral amb aquesta universitat.
— Joanna Leszczynska, Agnieszka Kuzniar, Adam Lorenc i Karolina Mitka, de UITM, 

Polònia, en el marc del conveni Erasmus.
Total: 14 estudiants

Primer i segon quadrimestres:
— Robin K.D. Mann, de Mount St. Vincent University, Canadà, en el marc del con-

veni bilateral amb aquesta universitat.
— Rachel Christ, de la University of West Florida, EUA, en el marc del conveni bila-

teral amb aquesta universitat.
— Christian Klein, de FH Bielefeld, Alemanya, en el marc del conveni Erasmus / 

DEMI.
— Andrea Hadryova, de la University of Teesside, Regne Unit, en el marc del conveni 

Erasmus / DEMI.
— Anna Zimakova, de la Roehampton University, Regne Unit, en el marc del conveni 

Erasmus.
— Sabrina Dourbais, Margaux Gilles, Jérémy Blanc, Marie Fournier i David Pesquet, 

de Université Valenciennes, França, en el marc del conveni Erasmus.
— Iria Bermudez, de la Universidad de Vigo, en el marc del conveni Sicue/Sèneca.
— Teng Shengyu, de la Beijing Language and Culture University, Xina, per cursar el 

màster de títol propi “International Business”.
— De Ying, Si Gao, Hai Xia i Ming Ming, de la Beijing Union University, Xina, per 

cursar el màster de títol propi “International Business”
Total: 16 estudiants
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Mobilitat d’estudiants de la UVic a universitats estrangeres

Primer quadrimestre:
— Les estudiants de Publicitat i Relacions Públiques Marina Carreño Fuente i Laura 

Hernández Tornil a la Universitat de la Svizzera Italiana, Suïssa, en el marc del programa 
Erasmus.

— L’estudiant de Comunicació Audiovisual Yolanda Soler Comí a la Tampere 
University of Applied Sciences, en el marc del programa Erasmus.

— L’estudiant de Publicitat i Relacions Públiques Marina Cuito Lòpez a la Roehampton 
University, Regne Unit, en el marc del programa Erasmus.

— L’estudiant de Publicitat i Relacions Públiques Alba-Coral Martí Merino a la 
Università  Degli Studi di Torino, Itàlia, en el marc del programa Erasmus.

Total: 5 estudiants

Primer i segon quadrimestres:
— L’estudiant de Publicitat i Relacions Públiques Carmen Sánchez Esplandiu a la 

Roehampton University del Regne Unit, en el marc del programa Erasmus.
— L’estudiant de Publicitat i Relacions Públiques Marta López Montanyà a la 

University of Teesside al Regne Unit, en el marc del programa Erasmus.
— L’estudiant de Publicitat i Relacions Públiques Carles Bel Pellicer a Mount Royal 

University, Canadà, en el marc del conveni bilateral amb aquesta universitat.
— L’estudiant de Publicitat i Relacions Públiques Enric Romero Godó, a la University 

of West Florida, EUA, en el marc del conveni bilateral amb aquesta universitat.
— Les estudiants de Periodisme Marina Colom Piella i Núria Ruiz Vinyeta a Mount 

Saint Vincent University, en el marc del conveni bilateral amb aquesta universitat.
— L’estudiant de Periodisme Marta Masqué Barri a la University of Bedfordshire, 

Regne Unit, en el marc del conveni Erasmus.
Total: 7 estudiants

Mobilitat de professors i PAS de les universitats estrangeres a la UVic

— El professor Bernd Kleinheyer, de la FH Bielefeld, Alemanya, va impartir classes a 
l’assignatura International Business Culture del 23 al 27 de març de 2009.

— El Dr. Terry Robinson, de la University of Teesside, Regne Unit, va impartir classes 
a l’assignatura International Business Culture del 27 al 30 d’abril de 2009.

— El professor Harri Tuomola, de HAMK, Finlàndia, va impartir classes a l’assigna-
tura International Business Culture del 4 al 8 de maig de 2009.

— La professora Hanna Torp, de TAMK, Finlàndia, va impartir diverses xerrades so-
bre “Virtual Learning” durant la setmana del 4 al 8 de maig de 2009. 

— El professor Ari Sarviharju, de HAMK, Finlàndia, va impartir classes sobre “EU 
Law” als estudiant d’ADE i Empresarials de la FEC durant la setmana del 4 al 8 de maig de 
2009.
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— La professora Anna Warzybok, de UITM de Polònia, va impartir classes a l’assigna-
tura International Business Culture del 18 al 22 de maig de 2009.

— La Dra. Lizzie Jackson, de la Westminster University, va participar a la E-Week del 
4 al 7 de maig de 2009.

— El Dr. Robert Logan, de l’Ontario College of Art and Design de Toronto, Canadà, 
va participar a la E-Week del 4 al 7 de maig de 2009.

— La Dra. Mercè Rodrigo, de la University of London, Regne Unit va participar a la 
E-Week del 4 al 7 de maig de 2009.

 Total: 9 professors

Mobilitat de professors de la UVic a universitats estrangeres

— El professor Daniel Nicholls va impartir classes a la Tessedik Samuel College 
(Department of  Economics), d’Hongria, del 9 al 13 de febrer de 2009, en el marc del programa 
Erasmus Docència.

— El professor José Antonio Corral va visitar la NHTV, a Holanda, del 3 al 5 novembre 
de 2008 en el marc del programa Erasmus Formació.

— La professora Àngels Pinyana va assistir a la reunió de la xarxa IBSEN a St. Etienne, 
França, del 13 al 14 de novembre de 2009.

— La professora Àngels Pinyana va assistir a la reunió de la xarxa DEMI a Valenciennes, 
França, del 18 al 19 de novembre de 2009.

— La professora Àngels Pinyana va assistir als “International Campus Days” a Venlo, 
Holanda, del 12 al 14 de març de 2009.

— La professora Irene García Medina va visitar la Mobile G. Consortiu International 
(MGCI), de Turquia, en el marc del programa Erasmus Formació.

— La professora Àngels Pinyana va assistir a la reunió de la xarxa IBSEN a la Universitat 
de Northern Michigan, EUA, el 23 i 24 d’abril de 2009.

— La professora Àngels Pinyana va visitar la University of West Florida el 27 d’abril 
de 2009.

— El professor Daniel Nicholls va impartir classes en el programa IP Lobying, a 
Brusel·les, del 4 al 8 de maig de 2009.

— El professor Daniel Nicholls va impartir classes a FH Bielefeld, Alemanya, de l’1 al 
5 de juny de 2009 en el marc del programa Erasmus Docència.

— El Dr. Cèsar Duch i la professora Àngels Pinyana van visitar el Czech Management 
Institut de Praga, a Txèquia, el 2 i 3 de setembre de 2009.

— Les professores Rosa Pons Cerdà i Cristina Perales Garcia van impartir classes al 
TAMK de Finlàndia del 7 a l’11 de setembre de 2009.

Total: 14 professors

Mobilitat de PAS de la UVic a universitats estrangeres

— Anna Nòria va assistir a la reunió de la xarxa DEMI a Valenciennes, França, del 18 
al 19 de novembre de 2009.
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— Anna Nòria va assistir a la reunió de la xarxa IBSEN a St. Etienne, França, del 13 al 
14 de novembre de 2009.

Altres

L’Àrea de Relacions Internacionals de la FEC va renovar el distintiu de Compromís 
amb la Qualitat Turística (SICTED) que atorguen la Diputació de Barcelona i la Cambra de 
Comerç de Barcelona.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acords de col·laboració i convenis signats

S’ha signat un conveni LLP (Erasmus) amb la Université de Liège (Bèlgica). El Tessedik Sámuel 
College (Békéscsaba, Hongria), amb el qual l’EPS té conveni Erasmus, s’ha integrat a la Szent 
István University (Gödöllö, Hongria), també universitat col·laboradora Erasmus de l’EPS. 

Alumnes de l’EPS que han fet estades Erasmus Estudis en universitats estrangeres:

 — Leonardo Pascual i Font (Llicenciatura de Biotecnologia), a la Universitat de Cardiff 
(País de Gal·les) durant el primer quadrimestre del curs 2008-2009. 
 — Marcos Crego i García, Francisco López i Ordóñez (ETEI), a la Georg-Simon-Ohm-
Hochschule-Nürnberg (Alemanya) durant el primer quadrimestre del curs 2008-2009.
 — Marta Esteve i González (E.T.Agrícola/LCA), a la Szent István University (Hongria) 
durant el segon quadrimestre del curs 2008-2009. 
 — Marina Bonet i Mas (LCA), a la Szent István University (Hongria) durant el segon 
quadrimestre del curs 2008-2009. També ha estat guardonada amb una beca de la Caixa de Man-
lleu per aquesta estada com a millor expedient del centre.
 — Carolina Moreno i Rodríguez (ETEI/ETT), a la Georg-Simon-Ohm-Hochschule-
Nürnberg (Alemanya) durant el segon quadrimestre del curs 2008-2009. 
 — Enric Bruned i Gàlvez (ETT), a la Georg-Simon-Ohm-Facchochschule-Nürnberg 
(Alemanya), durant el segon quadrimestre del curs 2008-2009.
 — Maria Mir i Balagueró (LCA), a la Universitat d’Aarhus (Dinamarca) durant el segon 
quadrimestre del curs 2008-2009.
 — Ferran Fece i de la Cruz (Llicenciatura de Biotecnologia), a la Universitat de Cardiff 
(País de Gal·les) durant el segon quadrimestre del curs 2008-2009. 

Alumnes de l’EPS que han fet estades Erasmus Pràctiques:

 — Javier Prado i García (Llicenciatura de Biotecnologia), a la Universitat de Bari (Itàlia) 
de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2008.
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 — Les alumnes Maria Marmí i Agustí (E.T. Agrícola) i Jordina Perarnau, han fet una 
estada de pràctiques al Instituto Nacional de Ambiente i Desarrollo (Hondures), els mesos de 
febrer-maig de 2009. L’estada de Marta Marmí ha estat subvencionada amb una beca de la Caixa 
de Manlleu.
 — Els alumnes Mar Armengol, Adrià Carbó, Montserrat Climent, Graciela López, Te-
resa Salasar, Cristina Vives (Llicenciatura de Biotecnologia) han fet estades al Virginia Bioinfor-
matics Institute de la Virginia Tech (EUA) durant l’estiu de 2009. 
 — Els alumnes Sergi Abad, Ester Arissa, Guillermo López (Llicenciatura de Biotecno-
logia) han realitzat estades a la Facultat de Medecina de la Universidad Autónoma Nuevo León 
(Mèxic) durant l’estiu de 2009. 
 — L’alumne Daniel Amado (Llicenciatura de Biotecnologia) ha realitzat una estada al 
Cambridge Research Institute (Regne Unit) durant l’estiu de 2009.

Estudiants vinguts a la UVic

 — Els alumnes Marcin Gasiorek, Katarzyna Zajac, de la Universitat Nicolau Copèrnic 
de Torun (Polònia), han fet estades Erasmus Estudis a l’EPS durant tot el curs acadèmic 2008-
2009. Estudis: ETIG. 
 — Els alumnes Tomasz Mankowski, Kamil Palka, Tomasz Smieszek, Grzegorz Sudol, 
de la Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Polònia), han fet estades Eras-
mus Estudis a l’EPS durant el primer quadrimestre del curs 2008-2009. Estudis: LCA. 
 — L’alumne Zsolt Gábor, del Tessedik Sámuel College (Békéscsaba, Hongria), ha fet 
una estada Erasmus Estudis a l’EPS durant el primer quadrimestre del curs 2008-2009. Estudis: 
LCA.

Mobilitat de professors

 — Manel Vilar i Bayó ha visitat la TAMK University of Applied Sciences (Finlàndia) del 
23 al 28 de setembre de 2008 en el marc del programa Erasmus Docència.
 — Josep Ayats i Bansells ha visitat la Universitat d’Aarhus (Dinamarca), del 4 al 6 de març 
de 2009, en el marc del programa Erasmus (visita d’inspecció).
 — Jordi Solé i Casals ha realitzat una visita a la Université de Liège (Bèlgica), del 7 al 14 de 
març de 2009, en el marc del programa Erasmus Docència.
 — Vladimir Zaiats i Protchenko ha fet una estada a la Universitat Nicolau Copèrnic de 
Torun (Polònia) del 24 al 29 de març de 2009 en el marc del programa Erasmus Docència.
 — Consol Blanch i Colat ha fet una estada a la Szent István University (Gödöllö, Hon-
gria), del 29 de març al 4 d’abril de 2009, en el marc del programa Erasmus Docència, on va impar-
tir dos seminaris sobre Air Quality Control: Pollutants from stationary and mobile sources, i Control 
techniques for air pollutants”. 
 — Consol Blanch ha elaborat un informe sobre Mobility Support for students and researchers 
in the Spanish and the Catalan university network, a petició del External Relations Office at the 
SZIE, per tal de publicar-ho al Newsletter intern de la Szent Itsván University de Gödöllö. Juny 
de 2009.
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 — Jordi Solé i Casals ha fet una estada de recerca al laboratori Gipsa-Lab del Grenoble-
INP (França), del 15 de febrer al 15 de juliol de 2009, subvencionada amb una beca José Castille-
jo.

Professors vinguts a la UVic

 — El Dr. Hab. Oleksandr Zaihraiev, catedràtic de la Universitat Nicolau Copèrnic de 
Torun (Polònia) i coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat d’Informàtica i Ma-
temàtica d’aquesta universitat, ha visitat l’EPS del 27 d’agost al 6 de setembre de 2008. Ha par-
ticipat en sessions de discussió de resultats de recerca amb el Dr. Vladimir Zaiats, del Grup de 
Recerca de Processament de Senyal de l’EPS, ha impartit una ponència en el congrés “The Bar-
celona Conference on Asymptotic Statistics” coordinat pel Dr. Vladimir Zaiats al Centre de Re-
cerca Matemàtica.
 — La Dra. Kristel Van Steen, de la Universitat de Ghent (Bèlgica), ha realitzat una esta-
da de recerca de 3 mesos a l’EPS, des de novembre de 2008 fins a gener de 2009. col·laborant amb 
el Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica dirigit per la Dra. Malu Calle i Ro-
signana en el projecte “Strategies for Identifying Genetic Variation Associated with Complex 
Phenotypes”. L’estada ha estat subvencionata per l’AGAUR amb una beca PIV.
 — El Dr. Salvador Macip, de la Universitat de Leicester (Gran Bretanya), ha participat 
en una jornada organitzada a l’EPS el dia 21 d’abril de 2009.
 — El Prof. Dr. Jonathon Chambers, de la Loughborough University (Gran Bretanya), ha 
estat convidat al congrés internacional NOLISP2009 celebrat a la UVic del 25 al 27 de juny de 
2009, on ha impartit una ponència convidada. L’estada ha estat subvencionada pel MICINN i la 
Universitat de Vic. 
 — El Dr. Emmanuel Vincent, de la Université de Rennes 1 (França), ha estat convidat al 
congrés internacional NOLISP2009 celebrat a la UVic del 25 al 27 de juny de 2009, on ha impar-
tit una ponència convidada. L’estada ha estat subvencionada pel MICINN i la Universitat de 
Vic.

Projectes internacionals

La UVic forma part de la sol·licitud de projecte “Virtual Campus Technology in NIS 
University Management”, presentat per 26 universitats i institucions a la Comissió Europea 
dintre del programa Tempus IV. El coordinador de projecte a la UVic és el Dr. Vladimir Zaiats. 
El pressupost sol·licitat per al projecte és de 1.318.130 euros. 

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Mobilitat d’estudiants Sòcrates/Erasmus 

Un total de 10 estudiants de la FCHTD han estudiat a l’estranger en el marc dels acords Sòcra-
tes/Erasmus:
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 Regne Unit: Universitat de Cardiff (3 estudiants) i Universitat de Bristol (1 estudiant).
 França: ISIT (París) (1 estudiant)
 Alemanya: Universitat de Jena (2 estudiants).
 Finlàndia: Universitat de Tampere (2 estudiants).
 Itàlia: Universitat de Bari (1 estudiant)

Intercanvis de professorat Sòcrates/Erasmus

— Dos professors de la Facultat han fet estades a l’estranger dins d’aquest programa: 
Jordi Auseller a Bolonya i Lucrecia Keim a Jena.

— Tres professors han visitat la FCHTD dins del mateix programa: 
De Parscau Hortense: Université Catholique de Lyon, Aina Torrent-Lenzen: Fachho-

chschule de Colònia, Anna Sawicka: Universitat de Cracòvia. Als quals se suma Carlos Sanz 
Min go, de Cardiff, que va venir a visitar els seus estudiants a Vic..  
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PROGRAMES DE PRÀCTIqUES

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

S’han signat 91 convenis de cooperació educativa, amb un total de 29.038 hores. Els convenis 
i les pròrrogues corresponents s’han signat amb 58 empreses i hi han participat 80 estudiants. 
Això significa una ràtio de 1,57 convenis per empresa i de 1,14 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:

100 Graus Alimentaria
Advanced In Vitro Cell Technologies
Ajuntament de Sant Pere Dde Torelló
Ajuntament de Vic
Aromics-Applied Reserach Using Omic 

Sciences
Avena Assessoria
Barcelona Supercomputing Center
Biocat
Biocontrol Technologies
Bionostra Aplicaciones Biotecnológicas
Bon Preu Sau
Business, Technology & Consulting
Centre Tecnològic Giro
Centre Tecnològic Leitat
Centro Mèdico Augusta
CIN2-CSIC
CTM Centre Tecnològic
Cunovesa Projectes d’Enginyeria
CYGYC
CZ Veterinaria
Delirium
Depiline Center Terrassa
Depuradoras d’Osona
Depurquímica

Egavic Serveis d’Enginyeria
Enagro-4
Ensis Sciences
Fem Enginyeria
Fort Dodge Veterinària
Fundació Institut de Recerca Hospital Univ. 

Vall d’Hebron
Fundació Irsicaixa
Fundació Mossen Miquel Costa. Hospital de 

Palamós
Fundació Privada Estudis Medi Ambient 

(Giro)
Fundació Privada Museu Industrial del Ter
Fundación Inasmet
Greccat
Grifols
Grupo General Cable Sistemas
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”
Institut Català d’Oncologia
Institut de Recerca Biomèdica
Instituto de la Grasa
Instituto Grifols
IRTA-Institut de Recerca i Tec. 

Agroalimentàries
J & C Informàtica



JCM Technologies
La Farga Tub
Mafriges
Mazorra y Ondiviela
Morte
Palau Pharma
Pau Parés Enginyeria

Protecma Energia y Medio Ambiente
Sorea
Sunny Delight España
United Laboratoris Barcelona
Universidad de Castilla-La Mancha
Universitat de Barcelona
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Sortides amb estudiants:

Visita al Museu del Coure de La Farga Lacambra amb els estudiants de 2n curs de la 
Llicenciatura en Ciències Ambientals, dins de l’assignatura Processos Industrials Compatibles. La 
sortida ha estat tutoritzada pels professors de l’assignatura, Mercè Molist i Manel Vilar.

Visita al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb els estudiants de 3r de 
la Llicenciatura de Ciències Ambientals, dins l’assignatura de Gestió i Conservació de Recursos 
Naturals. La sortida ha estat tutoritzada pels professors de l’assignatura, Jordi Camprodon i 
Carme Casas. 

Consol Blanch i Albert Hueso han dut a terme una visita a la Refineria Repsol –YPF 
de La Pobla de Mafumet-Tarragona, amb els alumnes de Contaminació Atmosfèrica de 3r curs de 
la Llicenciatura de Ciències Ambientals.  29 de maig de 2009.

Col·laboracions amb centres de Secundària:

L’Escola Politècnica Superior de la UVic col·labora amb els centres d’educació secun-
dària del seu entorn, oferint tota una sèrie de tallers d’interès acadèmic: Taller d’Automàtica, 
Taller de Bioinformàtica, Taller de Proteïnes, Taller d’Informàtica i Taller de Nitrats. Aquest 
curs l’EPS ha realitzat 29 tallers destinats als estudiants de secundària que han portat 550 alum-
nes a les nostres instal·lacions. 
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Pràctiques de l’Àrea d’Empresa

— Pràctiques Estudiants Empresarials i ADE
Aquest curs s’han gestionat vuit pràctiques. Algunes d’aquestes ofertes s’han rebut 

directament de l’empresa i altres han estat gestionades de manera personalitzada.

— Pràctiques Estudiants Turisme i Turisme/PIRP
De pràctiques de Turisme se’n han fet deu, tres de les quals es realitzen fora del terri-

tori català: dues a Màlaga i una a Nicaragua.

Pràctiques de l’Àrea de Comunicació

Aquest curs s’han gestionat un total de 142 pràctiques, la gran majoria d’elles de forma 
personalitzada. Dues a Madrid, dues a Itàlia (Erasmus Pràctiques), una a Anglaterra i una a 
Buenos Aires.

 En la convocatòria de febrer es van avaluar un total de 41 alumnes, dels quals varen 
aconseguir els crèdits acadèmics 35. A la convocatòria de juny s’hi van presentar 82 estudiants i 
van aconseguir els crèdits acadèmics 47 alumnes.

 Professors tutors: Eva Caro, Irene Colom, Joana Díaz, Josep Enrique, Sergi Solà, 
Carolina Campalans, Cristina Perales, Mon Rodríguez, Efraín Foglia, Jesús Galech, Santos 
Mateos, Héctor Navarro, Eva Arderiu, Judit Badia, Lucía Lijtmaer.

 Per poder fer les Juntes Avaluadores es va haver de demanar la col·laboració de profes-
sors que no tutoritzaven, ja que es feia impossible avaluar tots els treballs presentats.

Convenis de pràctiques

Administració i Direcció d’Empreses
Núria Salvadó Lamelas (Assessoria Fiscal)      Sant Joan de les Abadesses
Vila Riba Vic

Administració i Direcció d’Empreses i Publicitat i Relacions Públiques
Colomer Beauty and Professional Products Cornellà de Llobregat
KH Lloreda Canovelles

Comunicació Audiovisual
4K Video Vic
Ajuntament de Roses Roses
Album Archivo Fotográfico Barcelona
BTV Barcelona
Comunicació Digital de Vegueries (Delcamp) Reus
Diagonal TV Barcelona



E2S Produccions Cardona
Escapada Rural Barcelona
G2 Worldwide Spain Barcelona
Hausmann Comunicació Empresarial Vic
Massa d’Or Barcelona
Mediaproduccion Esplugues de Llobregat
Moviola Produccions Folgueroles
Productora Lleidetana de Televisió Lleida
Publicidad, Medios y Mantenimiento Barcelona
Radiocat XXI Barcelona
Ritaclip Producciones Barcelona
Televisió de Girona Girona
Tiempo BBDO Barcelona
TVCAT (8tv) Barcelona
TV3 Sant Joan Despí
Vallès Serveis Televisió Sabadell
Varanda Televisió (Cracòvia) Barcelona
Rac1 Barcelona
Onda Cero  Barcelona i Girona
Catalunya Ràdio Barcelona

Ciències Empresarials
Caixa de Manlleu Manlleu
Impevic (Àrea d’Empresa ) Vic

Periodisme
Canvi Setze Barcelona
Delcamp.cat Comunicació Digital de Vegueries Reus
Educaonline Barcelona
El 9 Nou (Premsa d’Osona) Vic
El Mundo Deportivo Barcelona
Europa Press de Catalunya Barcelona
Fundació Privada Intervida Barcelona
Impevic Vic
Ociomedia Interactiva Barcelona
Onda Cero Ràdio Girona
Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació La Garriga
Producciones Las Otras (Onda Cero ) Barcelona
Ràdio Vitamènia Santa Maria de Palau Tordera 
Replay Audiovisuals SCP Lleida

Publicitat i Relacions Públiques
Aida Publicitat Vic
Ajuntament de Caldes de Motbui Caldes de Montbui
Alliance Healthcare Polinyà
Bon Preu Les Masies de Voltregà
Btstudio S.N.C. Di Stefano Bitti & C Roma
Carat España Sau Barcelona
DEC Comunicación Barcelona
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Double You Barcelona
EADE- Àrea de Publicitat i Multimèdia Lleida
Ecotecnia Energias Renovables Barcelona
G2 Worldwide Spain Barcelona
Gepork Masies de Roda
Hill and Knowlton España Barcelona
Impevic (Fires i Mercats) Vic
KH Lloreda Canovelles
Koukoku Barcelona
La Caixa Barcelona
La-Corte Buenos Aires
Media Sports Marketing Barcelona
Mercedez Benz Alcobendas
Monsanto Agricultura España Montornès del Vallès
Onda Cero Ràdio Barcelona
Quality Choice Worldwide Barcelona
Ràdio Associació Arenys de Munt Arenys de Munt
Replay Audiovisuals Lleida
Ric and Vier Barcelona
Schneider Electric España Barcelona
Simple Estrategia Sant Cugat del Vallès
Tech Media Telecom Factory Barcelona
Tiempo BBDO Barcelona
Trend Models Management Barcelona
TV Blanes Blanes
Wunderman Barcelona

Turisme
Barceló Arrendamientos Hoteleros Málaga
Gran Hotel Termes La Collada Toses-La Molina
Hotel Melià Barcelona (Sol Melià ) Barcelona
Hotel Vallès 222 Vilanova del Vallès
Interspecialists Barcelona
Monestir SB XXI Sant Fruitòs del Bages
Monterrey Lloret, SR LLloret de Mar
Museu Industrial del Ter Manlleu

Turisme i Publicitat i Relacions Públiques
Hotel AC Lleida Lleida
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PRÀCTIqUES EN CENTRES

CENTRES PRÀCTIqUES. FACULTAT D’EDUCACIÓ

Estudis: Mestres 

Centre Població
CEIP La Muntanya Aiguafreda
CEIP Joan Baptista Serra Alcanar
CEIP Els Cingles L’Ametlla del Vallès
CEIP Mestre Agustí Barberà Amposta
Sant Ermengol Andorra
Vedruna Arbúcies
CEIP Montpalau Argelaguer
CEIP Les Fonts Argentona
EBM d’Artés Artés
EBM La Baldufa Avià
CEIP Alexandre Galí Badalona
LLI El Pilar Badalona
CEIP Folch i Torres Badalona
CEIP Las Seguidillas Badia del Vallès
CEIP Joan XXIII Balenyà
Casa Nostra Banyoles
CEIP Can Puig Banyoles
CEIP Elisa Badia Barberà del Vallès
CEIP La Sedeta Barcelona
CEIP Àngel Baixeras Barcelona
CEIP Antaviana Barcelona
CEIP Antoni Balmanya Barcelona
CEIP Pompeu Fabra Barcelona
EBM Londres Barcelona
EBM Puigmal Barcelona
EBM El Roure Barcelona
EBM Xiroi Barcelona
EBM Turó Barcelona
CEIP Les Corts Barcelona
CEIP Mossèn Jacint Verdaguer Barcelona
CEIP L’Estel Barcelona
Duran i Bas Barcelona
CEIP Torrent de Can Carabassa Barcelona
CEIP Lluís Vives Barcelona
CEIP Valeri Serra Bellpuig
CEIP Sant Joan Berga
CEIP El Turó Bigues i Riells
Cor de Maria Blanes
CEIP Carles Faust Blanes
CEIP Els Pins Cabrianes-Sallent
La Bressola Càldegues
CEIP Antoni Busquets i Punset Calders
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El Calderí Caldes de Montbuí
CEIP Montbuí Caldes de Montbuí
EBM L’Esquitx Calldetenes
CEIP Pirineu Campdevànol
EBM El Barrufet Campdevànol
EBM Sant Jordi Canovelles
CEIP Joan Miró Canovelles
CEIP Germans Corbella Cardedeu
EB Can Serra Cardedeu
CEIP Aldric Cassà de la Selva
CEIP Jacint Verdaguer Castelldefels
EB Niu d’Infants Centelles
EL Petit Pi Centelles
CEIP Ildefons Cerdà Centelles
CEIP Les Fontetes Cerdanyola del Vallès
CEIP Les Savines Cervera
CEIP Sant Miquel Deltebre
CEIP El Far d’Empordà El Far d’Empordà
EBM Sol Solet El Masnou
CEIP Pau Vila El Papiol
CEIP Folch i Torres Esplugues de Llobregat
CEIP Prat de la Riba Esplugues de Llobregat
CEIP Montmany Figaró
CEIP Joaquim Cusí Figueres
CMEI Bon Pastor Figueres
CEIP Mossèn Cinto Folgueroles
CEIP Agrupació Sant Jordi Fonollosa
CEIP Jacme March Gavà
CEIP Salvador Lluch Gavà
CEIP Taialà Girona
CEIP Pericot Girona
LLIM El Tarlà Girona
EB Baldufa Girona
CEIP Pla de Dalt Girona
Vedruna Girona
CCE Montessori-Palau Girona
LLI Estel Gironella
CEIP Gironella Gironella
CEIP Joan Solans Granollers
CEIP Salvador Espriu Granollers
Escola Pia Granollers
CEIP Mestres Montaña Granollers
EBM Cangur Granollers
EB Arlequí Granollers
EB El Petit Príncep Granollers
CEIP Gironella Grionella
Guatemala Guatemala
CEIP Les Escoles Gurb
EBM La Quitxalla Gurb
EB El Gra d’Or Hostalets de Balenyà
CEIP Joan XXIII Hostalets de Balenyà
CEIP García Fossas Igualada
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EB El Tren Petit La Bisbal d’Empordà
CEIP Sant Llorenç La Galera
CEIP Giroi La Garriga
CEIP Els Pinetons La Garriga
CEIP Montoliu La Riera de Gaià
CEIP La Torreta La Roca del Vallès
CEIP Castell Cabrera La Vajol
CEIP Els Cingles L’Ametlla del Vallès
EBM Les Tres Bessones Les Franqueses del Vallès
EBM Massagran Les Franqueses del Vallès
EBM Cavall Fort Les Franqueses del Vallès
CEIP Les Masies de Voltregà Les Masies de Voltregà
CEIP Empúries L’Escala
LLIM El Passeig L’Hospitalet de Llobregat
CEIP Busquets i Punset L’Hospitalet de Llobregat
CEIP Lladurs Lladurs
CEIP Llavorsí Llavorsí
Santa Anna Lleida
CEIP Joan XXIII Lleida
EBM Nova Espurna Lliçà d’Amunt
EBM Palaudàrias Lliçà d’Amunt
EBM Els Ninots Lliçà de Vall
LLI Els Pops Lloret de Mar
Casals-Gràcia Manlleu
El Carme-Vedruna Manlleu
CEIP Quatre Vents Manlleu
EBM Colors Manlleu
EBM Puig-Menut Manlleu
Casals-Gràcia Manlleu
CEIP Puig-Agut Manlleu
CEIP Pompeu Fabra Manlleu
L’Espill Manresa
CEIP Sant Ignasi Manresa
Escola Joviat Manresa
Santa Rosa de Lima Manresa
CEIP Ítaca Manresa
LLI L’Espurna Manresa
CEIP Serra i Húnter Manresa
Marroc Marroc
CEIP Simeó Rabasa Martorelles
CEE Les Aigües Mataró
EBM Les Figueretes Mataró
CEIP La Llàntia Mataró
EBM Els Menuts Mataró
CEIP Rocafonda Mataró
CEIP La Llàntia Mataró
CEIP Josep Orriols i Roca Moià
EBM La Quitxalla Mollerussa
EEE Can Vila Mollet del Vallès
CEIP Joan Abelló Mollet del Vallès
CEIP Col·legis Nous Mollet del Vallès
EBM La Filadora Mollet del Vallès
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EBM La Xarranca Mollet del Vallès
CEIP Font Freda Montcada i Reixac
CEIP Sant Sadurní Montornès del Vallès
CEIP Muntanyola Muntanyola
LLI El Follet del Bosc Muntanyola
EBM La Quitxalla Navàs
CEIP Terra Nostra Olost
CEIP El Morrot Olot
Escola Pia Olot
LLI Sant Roc Olot
CEIP Pla de Dalt Olot
CEIP Llevant Oristà
CEE Els Àngels Palamós
LLIM L’Estel Guemersir Palamós
EBM El Nou Cirerer Parets del Vallès
EBM El Cirerer Parets del Vallès
Sant Jordi Pineda de Mar
Pistoia Pistoia
CEIP Roser Capdevila Polinyà
CEIP L’Entorn Porqueres
CEIP Frigolet Porqueres
CEIP Lluçanès Prats de Lluçanès
EB Municipal Premià de Mar
CEIP La Lió Premià de Mar
CEIP Alfred Mata Puig-Reig
EBM L’Estel Puig-Reig
CEIP Rellinars Rellinars
Sant Josep Reus
CEIP Els Minairons Ribera de Cardós
LLI Mare de Déu de Núria Ripoll
CEIP Tomàs Raguer Ripoll
Vedruna Ripoll
CEIP Anselm Clavé Ripollet
CEIP Riudellots Riudellots de la Selva
LLI Municipal Roda de Ter
CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont Roda de Ter
CEIP Vicens Vives Roses
CEIP L’Agullola Rupit-Pruit
CEIF Andreu Castells Sabadell
CEIP Arraona Sabadell
Servator Sabadell
EBM L’Esquitx Sallent
CEIP Mas Masó Salt
CEIP Josep Pallerola Roca Sant Celoni
Col·legi M. Janer Sant Coloma
CEIP Joaquim Abril Sant Fost de Campsentelles
Escola Comenius Sant Medir
CEIP Les Basseroles Sant Miquel de Balenyà
CEIP Riu d’Or Santpedor
CEE Jeroni de Moragas Santpedor
CEIP Riu d’Or Santpedor
EBM Confetti Sarrià de Ter
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CEIP Farigola Seva
Escola Pia Sitges
CEIP La Monjoia Sant Bartomeu del Grau
EBM El Patufet Sant Bartomeu del Grau
CEIP Catalunya Sant Cugat del Vallès
CEIP La Raureda Sant Esteve Sesrovires
CEIP Ardenya Sant Feliu de Guíxols
EBM L’Oreneta Sant Feliu de Guíxols
CEIP Joaquim Abril Sant Fost de Campsentelles
LLI Les Cent Font Sant Hilari de Sacalm
CEIP Abat Oliba Sant Hipòlit de Voltregà
CEIP Castanyer Sant Joan de les Fonts
CMFPA Sant Joan de Vilatorrada Sant Joan de Vilatorrada
LLI El Xiulet Sant Joan de Vilatorrada
CEIP Collbaix Sant Joan de Vilatorrada
CEIP Joncadella Sant Joan de Vilatorrada
CEIP Bellpuig Sant Julià de Vilatorta
CEIP Valldeneu Sant Martí de Centelles
EB El Menut Sant Miquel de Balenyà
CEIP Les Basseroles Sant Miquel de Balenyà
CEIP Les Parellades Sant Pere de Ribes
EBM L’Avet Sant Pere de Torelló
CEIP Torre Roja Sant Pere de Vilamajor
CEIP Segimon Comas Sant Quirze de Besora
CEIP Onze de Setembre Sant Quirze del Vallès
CEIP Pilarin Bayés Sant Quirze del Vallès
EBM Dentetes Sant Salvador de Guardiola
Mare de Déu del Roser Sant Vicenç de Castellet
LLI Els Gallarets Sant Vicenç de Torelló
CEIP Lloriana Sant Vicenç de Torelló
CEIP Jaume Salvatella Santa Coloma de Gramenet
EBM Els Pins Santa Coloma de Gramenet
CEIP Cor de Roure Santa de Queralt
CEIP Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga
CEIP El Roure Gros Santa Eulàlia de Riuprimer
CEIP Ronçana Santa Eulàlia de Ronçana
EBM Alzina Santa Eulàlia de Ronçana
CEIP Antoni Gaudí Santa Margarida de Montbuí
EBM El Cabirol Santa Maria de Palautordera
CEIP Santiga Santa Perpètua de Mogoda
CEIP Francesc Macià Súria
CEIP Les Pinediques Taradell
Lestonnac L’Ensenyança Tarragona
LLI L’Oreneta Terrassa
CEIP L’Era de Dalt Tona
EBM La Cuca Fera Tona
EBM Pa amb Xocolata Tona
Escola Vedruna Tona
Sant Josep Tordera
Rocaprevera Torelló
LLI Blancaneus Torelló
Sagrats Cors Torelló
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CEIP Vall del Ges Torelló
CEIP L’Antina Torredembarra
CEIP La Bassa Torregrossa
CEIP Eugeni d’Ors Valls
CEIP Andersen Vic
CEIP Dr. Joaquim Salarich Vic
CEIP La Sínia Vic
CEIP Guillem de Mont-Rodon Vic
Pare Coll Vic
CPT L’Estel Vic
Escorial Vic
Sant Miquel dels Sants Vic
Santa Caterina de Siena Vic
EBMV Serra de Sanferm Vic
EBMV Horta Vermella Vic
EBMV Caputxins Vic
EB L’Esquitx Vic
Sagrat Cor de Jesús Vic
CEIP Torre d’en Reig Vilabertran
CEIP Sol i Vent Vilafant
CEIP Mas i Perera Vilafranca del Penedès
CEIP Dr. Josep Baltàs Elias Vilafranca del Penedès
CEIP de Vilanova de Sau Vilanova de Sau
CEIP Mestres Munguet-Cortés Vilanova del Vallès
CEIP Mestral Vila-Seca
EB Can Roura Vilassar de Dalt
CEIP Vaixell Burriac Vilassar de Mar

 

Estudis: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Centre Població
Abadessa Emma  Sant Joan de les Abadesses
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet Sant Vicenç de Castellet
Àrea d’Esports  Ajuntament Manlleu
C.B. Vic  Vic
C.D.Tortosa  Tortosa
C.F. Can Vidalet  Esplugues de Llobregat
CAR Sant Cugat-Natació  Sant Cugat
Centre de tecnificació esportiva del Ripollès Ripoll
Centre Internacional de Tennis (CIT)
de la Federació Catalana de Tennis Cornellà
Club Natació Caldes  Caldes de Montbui
Club Volei Estructures Olot  Olot
Consell Català de l’Esport  Esplugues de Llobrregat
Consell Esportiu del Bages  Manresa
Consell Esportiu d’Osona  Vic
DKV Juventut  Badalona
El Gimnàs  Vic
El Roser  Sant Julià de Vilatorta
Escola de Futbol del R.C.E. Espanyol Sant Adrià de Besós
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Escola de Futbol d’Osona  Vic
Escola Ginebró Llinars del Vallès
Escola Pia de Granollers  Granollers
Escola Pia de Sarrià  Barcelona
Escorial  Vic
F.C. Barcelona  Barcelona
F.C.B. Handol  Barcelona
Fitness Vic  Vic
Gimnàs Club Tennis Vic  Vic
Gimnàs Dinàmic  Vic
Gimnàs DIR  Barcelona
Gimnàs nou Gimsen  Sant Julià de Vilatorta
Girona Futbol Club  Girona
Guatemala Guatemala
Guils Fontanera-Esquí Nòrdic  Guils de Cerdanya
Hospital de la Santa Creu  Vic
Hospital General de Catalunya  Sant Cugat
I.E.S. Algarb  Eivissa
I.E.S. Almatà  Balaguer
I.E.S. Antòni Pous i Argila  Manlleu
I.E.S. Arquitecte Manuel Raspall  Cardedeu
I.E.S. Capdepera  Capdepera
I.E.S. Cirvianum de Torelló  Torelló
I.E.S. de la Pobla de Segur  La Pobla de Segur
I.E.S. del Voltreganès  Masies de Voltregà
I.E.S. Gallecs  Mollet del Vallès
I.E.S. Guillem de Berguedà  Berga
I.E.S. Jaume Callís  Vic
I.E.S. Joan Brudieu  La Seu d’Urgell
I.E.S. La Plana  Vic
I.E.S. Montsacopa  Olot
I.E.S. Montsoriu  Arbúcies
I.E.S. Mossèn Alcover  Manacor
I.E.S. Pere Barnils  Centelles
I.E.S. Pere Borrell  Puigcerdà
I.E.S. Pla d’en Boet  Mataró
I.E.S. Puigvert  Barcelona
I.E.S. Quercus  Sant Joan de Vilatorrada
I.E.S. Reguissol  Santa. M. de Palautordera
I.E.S. Taradell  Taradell
I.E.S. Thalassa  Montgat
I.E.S. Vic  Vic
Institut Municipal d’Esports  Vic
Maristes Rubí  Rubí
Marroc Marroc
OAR Vic  Vic
Osteosport  Manresa
Outback Services  Bellver de Cerdanya
Pachamama Experience  Vic
Pare Coll  Vic
Pare Manyanet  Barcelona
Petit Plançó  Olot
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Pirena. Geo Idea, S.L  El Masnou
Piscina Municipal de l’Escala  L’Escala
Projecte CAP-UVic  Vic
Residència Joaquim Blume  Esplugues de Llobregat
RICOH Manresa  Manresa
S.E.S. Calldetenes  Calldetenes
S.E.S. Morelló  Esterri d’Àneu
S.E.S. Tona  Tona
Sagrat Cor de Jesús  Vic
Sagrats Cors  Centelles
Sant Ignasi  Barcelona
Sant Miquel dels Sants  Vic
Servei d’Esports UVic  Vic
U.E. Sant Andreu  Barcelona
Unió Esportiva Santboiana  Sant Boi de Llobregat
Vedruna  Ripoll

Total centres: 86 Total estudiants: 130

Psicopedagogia

Centre Població
IES Antoni Pous  Manlleu 
EAP –Osona Vic
AMPANS  Manresa
CDIAP Vic
IES Joan Brodiu  La Seu Urgell
IES Vic Vic
EAP-Granollers  Granollers
EAP Bages  Manresa
L’Estel   Vic

Treball Social

Centre Població
CRAE Osona Vic
Llar Juvenil  Vic
Llar Fàtima Barcelona
Grupo Unión  Sant Adrià del Besòs
Punt Jove  Tona
Vic Jove  Vic
CRAE Osona Vic
Eina Vic
Centre Obert  Manresa
USEE IES Olivar Gran Figueres
Pla Educatiu d’Entorn  Vic
Fundació ADIS  Puigcerdà
Mancomunitat La Plana  Malla
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Residència Gent Gran Can Planoles  Roda de Ter
Centres Civics de Vic  Vic
PSI Vic
Pla Educatiu d’Entorn  Vic
Punt Jove  Tona
Centre Cívic  Manlleu 
Centre Vilana  Barcelona
Llar Misericòrdia  Girona
Tapís  Vic
CRAE Puig d’Olena Sant Quirze Safaja
CRAE La Serra  Taradell  
Punt Dona  Vic 
Fundació AGI Barcelona

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Pràctiques curriculars en centres concertats

Durant el curs 2008-09 es van gestionar aproximadament 592 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 Valenciana, a la Comunitat d’Aragó, a la Comunitat de Castella i Lleó i a Andalusia.

 Tot i vetllar per la proximitat dels centres de pràctiques al nostre centre per facilitar la 
tutorització de l’estudiant, també vam voler que un dels períodes es pogués fer en una 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 un total de 27 centres per tal 
que els nostres estudiants hi puguin realitzar les pràctiques. 

Centres col·laboradors de pràctiques durant el curs 2008-09 

Diplomatura de Fisioteràpia

Centre Població
Akasvayu Club Bàsquet Vic Vic
Angulema. Servicios Médicos Vitoria-Gasteiz
ASPACE. Asoc. de Parálisis Cerebral Donostia
Athletic Club Bilbao Bilbao
Balonmano Granollers Granollers
CADES. Centre de Dia Esclat Barcelona
Can Vila. Escola d’educació especial Mollet del Vallès
Cap Güell Girona
CDIAP Ripoll. Fundació MAP Ripoll
Centre Assistencial Asepeyo Granollers
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Centre Assistencial Asepeyo Barcelona 
Centre Assistencial Asepeyo Lleida
Centre Assistencial Asepeyo Mataró
Centre Assistencial Asepeyo Mollet del Vallès
Centre Assistencial Asepeyo Parets del Vallès
Centre Assistencial Asepeyo Tarragona
Centre Assistencial Asepeyo València
Centre Assistencial Asepeyo Vic
Centre Assistencial Asepeyo Ciutadella
Centre Assistencial Asepeyo Maó
Centre Carovi Vic
Centre Crisol Ripoll
Centre Cruz Navarro. SL. Traumat. i Rehab. Barcelona
Centre d’Alt Rendiment Blume Esplugues de Llobregat
Centre de Fisioteràpia i Recup. Funcional Les Franqueses Corró d’Avall
Centre de Fisioteràpia Kiro Irun
Centre de Pedagogia Terapèutica l’Estel Calldetenes
Centre de Recup. Funcion. i Fisiot. Kine Lleida
Centre de Recuperació Comas Balaguer
Centre de Recup. Funcional del Vallès Mercè Ventura Granollers
Centre de Rehabilitació de l’Hospital Sant Antoni Abat Vilanova i la Geltrú
Centre Des Escaldes Villeneuve Les Escaldes
Centre Dr. Bouffard- Vercelli Cerbère
Centre Mèdic F.C. Barcelona Barcelona
Centre Mèdic Rehastet, S.L. Mataró
Centro Asistencial Asepeyo Castelló
Centro Asistencial Asepeyo Pamplona
Centro Asistencial Asepeyo Vigo
Centro Asistencial Asepeyo Zaragoza
Centro de Fisiot. y Recup. Func. Amerguin Santiago de Compostela
Centro de Fisioterapia Dr. Seppo Rotinen Pamplona
Centro de Fisioterapia M. Carmen Triviño Vitoria
Centro de Neurorehabilitación del Hospital de Aita Menni Bilbao
Centro de Recuperación y Medicina del Deporte S.L. Bilbao
Centro de Rehabilitación Povisa Vigo
Cerva La Garriga
Cerva Caldes de Montbui
Cerva  Sabadell
Cerva. Centre de Rehabilitació del Vallès Granollers
Clínica Columbia, S.A Bilbao
Clínica Corachan, S.A Barcelona
Clinica de Fisioterapia Miguel Ignacio Gutiérrez Bilbao
Clínica de Rehabilitació Esportiva José Manuel Sánchez Barcelona
Clínica de Vic Vic
Clínica Sant Josep Vic
Consorci Sant Gregori Sant Gregori
El Roure La Garriga
FREMAP Pamplona
Fund. Hospital Asil de Granollers Granollers
Fund. Priv. Hospital de Mollet del Vallès Mollet del Vallès
Fundacio Hospital de Figueres Figueres
Fundació Institut Guttmann Badalona
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Hospital Arnau de Vilanova Lleida
Hospital Asepeyo Sant Cugat Sant Cugat del Vallès
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès Vilafranca del Penedès
Hospital de Barbastro Barbastro
Hospital de Basurto Bilbao
Hospital de Campdevànol Campdevànol
Hospital de Gorliz Gorliz
Hospital de la Santa Creu de Jesús Tortosa
Hospital de Puigcerdà Puigcerdà
Hospital de Sant Celoni Sant Celoni
Hospital de Santa Maria Lleida
Hospital d’Hospitalet Hospitalet de Llobregat
Hospital General de Vic Vic
Hosp. Mental Sta. Coloma / Serveis Assist. de Torribera Santa Coloma de Gramenet
Hospital Ntra. Sra. de Meritxell Escaldes-Engordany
Hospital Royo Villanova Saragossa
Hospital Sant Jaume Manlleu
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital Son Llatzer Palma de Mallorca
Hospital Santa Creu Vic
Hospital Sant Jaume de Calella Calella
Hospital Santa Tecla Tarragona
Hotel Residència Prat Tona
Ins. Geriatrico Fenix. Res. Penedes Pacs del Penedès
Institut Català de La Salut (Abs Vic Nord) Vic
Institut de les Arts Terrassa
Instituto Policlínico Santa Teresa, S.A. La Coruña
Intermutual de Euskadi Bilbao
Matia Fundazioa San Sebastián
MC Clínica Copérnico (Clínica Mutual Cyclops) Barcelona
Mutua Intercomarcal Vic
Nadís Barcelona
Obra de Maria Sant Quirze de Besora
Osona Rehabilitació i Salut Vic
Pius Hospital de Valls Valls
Play Off Salut (CEM Bac de Roda) Barcelona
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario Eivissa
Policlínica Gipuzkoa San Sebastián
Policlínica Miramar Palma de Mallorca
Real Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva Saragossa
Rehabilitació Integral Baix Vallès Mollet del Vallès
Residència Assistida. Fundació MAP Ripoll
Residència Assitida de la Tercera Edat Ripoll
Residència de Gent Gran Immaculada Mollet del Vallès
Residència, Centre de Dia i Casal de Les Corts Barcelona
Serveis Mèdics de L’Autoritat Portuària de Barcelona Barcelona
Servicios Médicos del RCD Mallorca Palma de Mallorca
SIRN (Servei de Rehabilitació Neurològica) Barcelona
Tecnofisio, S.L. Barcelona
Tris-Tras. Centre de Desenvolupament Infantil Vic
Unidad de Rehabilitación S. L València
Unión de Mutuas València
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UTE ACERF Barcelona
UTE ACERF - Montcada i Reixac Montcada i Reixac

Diplomatura en Teràpia Ocupacional

Centre Població
Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya Bilbao
Associació JOIA Barcelona
CAP II Maresme Mataró
Centre Benito Menni CASM HHSCJ St Boi de Llobregat
Centre de Dia de Folgueroles Folgueroles
Centre de Dia de Salut Mental Vic
Centre de dia de Santa Eugènia de Berga Sta Eugènia de Berga
Centre de recuperació i fisioteràpia, S.A. Barcelona
Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona Barcelona
Centre de Rehabilitació El Pedrís Vic
Centre Maria Gay Girona
Centre Sociosanitari Bernat Jaume Figueres
Centre Sociosanitari Mutuam Girona
Clínica Salus Infirmorum Banyoles
Club Social Vic
Comunitat Terapèutica de Malgrat Malgrat de Mar
CSS Palau Barcelona
CSS Creu Roja Hospitalet de Llobregat
Fundació Autisme Mas Casadevall Serinyà
Fundació CMPPO  - Centre de dia del CADO Vic
Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic Vic
Fundació Humanitària Dr. Trueta Vic
Hospital ASEPEYO Sant Cugat St Cugat del Vallès
Hospital Clínic i Provincial Barcelona
Hospital de Bellvitge Hospitalet de Llobregat
Hospital de Dia d’Esclerosi Múltiple de Girona Girona
Hospital de Dia Benito Menni Granollers
Hospital de Dia de Vic Vic
Hospital de Figueres Figueres
Hospital de la Santa Creu de Jesús Tortosa
Hospital de la Santa Creu de Vic Vic
Hospital de Palamós Palamós
Hospital de Sant Andreu Manresa
Hospital de Sant Celoni Sant Celoni
Hospital de Sant Jaume de Manlleu Manlleu
Hospital de Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital de Zamudio Zamudio
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
Hospital Joan XXIII de Tarragona Tarragona
Hospital Psiquiàtric de Salt Salt
Hospital Residència Sant Camil Sant Pere de Ribes
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Barcelona
Institut Guttmann Badalona
Inst. Municipal d’Ass. Sanitària - Hospital de l’Esperança Barcelona
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Institut Pere Mata Reus
Llar residència de Salut Mental -
Servei d’Habitatge de la Fundació CMPO  Manlleu
Matia Fundazioa San Sebastián
PRAS Armand Quintana Calldetenes
Residència Cantonigròs Cantonigròs
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària Escaldes-Engordany
Servei d’Assistència a Domicili ASOR Vic
Servei Salut mental Torribera Santa Coloma de Gramenet
Serveis Clínics Barcelona
Taller Ocupacional Fundació MAP Ripoll
Tallers Terapèutics Gent Gran - Gran Gent Folgueroles

Diplomatura de  Nutrició  Humana i Dietètica

Centre Població
CAP Salt Salt
CAP Vic Nord Vic
Càtering Vespella Gurb
Càtering Vilanova Girona
CEIP Andersen Vic
CEIP Bernat de Mogoda Santa Perpètua de Mogoda
CEIP Jacint Verdaguer Sant Sadurní d’Anoia
CEIP Josep Pallach Figueres
CEIP Lluís Piquer Parets del Vallès
CEIP Salvador Espriu Granollers
CEIP Sentfores Vic
CEIP Sant Joan Barcelona
Centre Mèdic Delfos Barcelona
Consorci Sanitari de Terrassa Terrassa
Escola Cervetó Granollers
Eurest Colectividades Sant Just Desvern
Fundació MAP Ripoll
Fundació Privada Hospital de Mollet Mollet del Vallès
Hospital de Bellvitge Hospitalet de Llobregat
Hospital General de Igualada Igualada
Hospital General de Vic Vic
Hospital Josep Trueta Girona
Hospital Municipal de Badalona Badalona
Hospital Mútua de Terrassa Terrassa
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital de la Vall d’Hebrón Barcelona
La Salle Figueres Figueres
La Salle La Seu La Seu d’Urgell
Llar d’infants Barrufets La Garriga
Llar d’infants l’Esquitx Sallent
Meruga-Xapó Granollers
Sodexo Santa Coloma de Cervelló
Xarxa Assistencial Althaia – Manresa  Manresa
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Diplomatura Infermeria

Centre Població
ABS Parets del Vallès Parets del Vallès
ABS Vall del Ges Torelló
ABS Vic Sud Vic
CADO (Hospital General de Vic) Vic
CAP Aiguafreda Aiguafreda
CAP Argentona Argentona
CAP Calldetenes Calldetenes
CAP Cassà de la Selva Cassà de la Selva
CAP Folgueroles Folgueroles
CAP Hostalric Hostalric
CAP La Garriga La Garriga
CAP L’Ametlla L’Ametlla del Vallès
CAP Manlleu Manlleu
CAP Mataró Centre Mataró
CAP Mataró Cirera Molins Mataró
CAP Palamós Palamós
CAP Plana Lledó Mollet del Vallès
CAP Ribes Ribes de Freser
CAP Riudellots Riudellots de la Selva
CAP Roda de Ter Roda de Ter
CAP Salt Salt
CAP Sant Antoni Sant Antoni de Calonge
CAP Sant Hipòlit Sant Hipòlit de Voltregà
CAP Sant Julià de Vilatorta Sant Julià de Vilatorta
CAP Sant Vicenç de Torelló Sant Vicenç de Torelló
CAP Sant Quirze Sant Quirze de Besora
CAP Santa Eugènia Santa Eugènia de Berga
CAP Taradell Taradell
CAP Torelló Torelló
CAP Vic Nord Vic
CAP Viladrau Viladrau
Centre Assistencial Asepeyo de Vic Vic
Clínica de Vic Vic
Clínica Girona Girona
Clínica Pilar- Sant Jordi Barcelona
Clínica Ponent de Lleida Lleida
Clínica Santiago  Osca
Clínica Tres Torres Barcelona
Consultori de Sant Miquel de Balenyà Sant Miquel de Balenyà
Consultori de Seva Seva
Fundació Hospital Asil de Granollers Granollers
Fundació Privada Hospital de Mollet Mollet del Vallès
Grup Hospitalari Quirón Barcelona
Hospital de Basurto Bilbao
Hospital de Blanes Blanes
Hospital de Campdevànol Campdevànol
Hospital de Figueres Figueres
Hospital de la Santa Creu de Vic Vic
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Hospital de Manresa – Althaia Manresa
Hospital de Mataró Mataró
Hospital de Palamós Palamós
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena Mataró
Hospital de Valladolid Valladolid
Hospital Dr. Trueta de Girona Girona
Hospital General de Vic Vic
Hospital Joan XXIII de Tarragona Tarragona
Hospital San Rafael Granada
Hospital Sant Bernabé de Berga Berga
Hospital Sant Jaume d’Olot Olot
Hospital Sant Jaume de Manlleu Manlleu
Hospital Sant Joan de Déu Esplugues de Llobregat
Hospital Santa Caterina  Salt
Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Barcelona
Servidigest Barcelona

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.

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 la Universitat de Vic i aquests centres del nostre àmbit.

Practicum      Convenis de Pràctiques Universitat-Empresa

Històric i Comarcal de Ripoll  Consell Comarcal del Bages
Biblioteca Triadú de Vic  Ajuntament de Vic
BCUM de Manresa  Ajuntament de Palamós
Biblioteca Central de Terrassa  Van Investments
Biblioteca Dosrius de Torelló  
Biblioteca Casa Nova de Segur de Calafell  
Biblioteca del Districte 6 de Terrassa 



RECERCA I PUbLICACIONS

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIxEMENT

En l’àmbit de la Recerca i la Transferència de coneixement en el curs 08/09 s’ha treba-
llat en quatre aspectes clau: la definició del mapa de programes de doctorat, la Intensificació de 
les dedicacions a la recerca del professorat, l’ordenació de l’activitat investigadora i l’Increment 
del suport tècnic a la recerca i la transferència de coneixement.

La trajectòria iniciada en cursos anteriors, juntament amb els aspectes treballats aquest 
curs, ha permès disposar d’un marc per a la formació de personal investigador de les diverses 
àrees de recerca; incrementar en quantitat i qualitat les publicacions científiques; augmentar el 
nombre de projectes de recerca i convenis de transferència de coneixement; i incrementar els 
recursos humans pel que fa a personal investigador i a tècnics de suport a l’activitat científica.

Tot això reforça la recerca de qualitat a la UVic per garantir dues de les missions de les 
universitats: la producció de coneixement i la seva transferència a la societat.

RELACIÓ DE GRUPS DE RECERCA EN FUNCIÓ DE L’ÀREA DE RECERCA

Ciències Experimentals
. Bioinformàtica i Estadística Mèdica
. Tecnologies Digitals
. Medi Ambient i Alimentació
. Fotònica

Ciències Mèdiques
. Salut, Benestar i Qualitat de Vida
. Fisiologia i Psicologia de l’Exercici i Estudi del Moviment

Ciències Humanes
. Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Traducció
. Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i Traducció

Ciències Socials
. Audiovisual i Textual
. Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i Comunicació
. Amèrica Llatina
. Esport i Activitat Física
. Distribució Espacial de Població, Activitat i Renda
. Emprèn-Estudis d’Emprenedoria
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. Atenció a la Diversitat

. Educació, Llenguatge i Literatura

. Recerca Educativa

. Desenvolupament i Educació en Context

. Interaccions Digitals

. Comunicació i Patrimoni

Professorat investigador per gènere

Homes
57%

Dones
43%

 

Professorat investigador per àrea de recerca

52%

26%

5%

17%

Ciències Experimentals

Ciències Mèdiques

Ciències Humanes

Ciències Socials
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RELACIÓ DE PROGRAMES DE DOCTORAT EN FUNCIÓ DE L’ÀREA DE RECERCA

Ciències Experimentals
. Programa de Doctorat en Biologia de Sistemes 
. Programa de Doctorat en Tecnologies Aplicades de la Informació

Ciències Humanes
. Programa de Doctorat en Traducció, Llengües i Literatures 

Ciències Socials
. Programa de Doctorat en Educació Inclusiva 
. Programa de Doctorat de Comunicació Digital Interactiva

  

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA EN REVISTES INDExADES

Articles ISI
26%

Articles CARHUS
61%

Articles ISI
Proceedings

13%

RECURSOS ObTINGUTS EN CONVOCATÒRIES COMPETITIVES PÚbLIqUES

Àmbit Entitat Atorgant Objecte

Núm.
Projec-
tes Import

Europeu Comissió Europea
Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació

1 100.000,00

Estatal
Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN)

Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació

2 42.190,00

Beques predoctorals 1 60.252,00

Mobilitat d’investigadors 1 12.050,00

Ministerio de Educación Beques col·laboració en grups de recerca 3 8.100,00
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Autonòmic

Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitàris i de 
Recerca (AGAUR)

Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació

3 26.000,00

Reconeixement i suport als grups de re-
cerca

5 113.280,00

Recursos humans i formatius per donar 
suport a la recerca (OTRI)

1 19.340,00

Institució de les Lletres 
Catalanes

Projectes de recerca, desenvolupament i 
innovació

2 5.620,00

ACC1Ó
Recursos de suport a la valorització de la 
recerca (OTRI)

2 30.000,00

TOTAL 21 416.832,00

CONVENIS DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIxEMENT GESTIONATS DURANT EL CURS 
2008/09

Centre
Nombre de con-
venis gestionats Volum de facturació 

Facultat d’Educació 7 60.941,87

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i  
Documentació

1 2.000,00

Facultat d’Empresa i Comunicació 9 51.593,78

Escola Universitària de Ciències de la Salut 1 825,00

Escola Politècnica Superior 17 171.070,86

SART Medi Ambient 8 164.485,49

Total 43 450.917,00
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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
Quarta Edició (Bienni 2008-2010).

El doctorat interuniversitari Educació Inclusiva i atenció socioeducativa al llarg del cicle 
vital neix amb el propòsit de compartir el coneixement i l’experiència de diferents grups de 
recerca pertanyents a quatre universitats (UVic, UdG, UdL, UIB), per constituir un doctorat 
de referència per a tots aquells llicenciats en Psicopedagogia, Ciències de l’Educació, Psicologia 
(o matèries afins), nacionals o estrangers.

L’objectiu d’aquest programa de doctorat és formar, mitjançant una metodologia do-
cent semipresencial, investigadors i especialistes en intervenció socioeducativa al llarg del cicle 
vital des d’un enfocament inclusiu  i desenvolupar treballs de recerca en aquest camp.

 Aquest programa de doctorat està regulat segons el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril 
(BOE d’1 de maig de 1998), i està estructurat en dos períodes successius: el període de docència 
(21 crèdits) i el període de recerca  (12 crèdits).

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 universitats es poden 
acollir a una beca DRAC per cobrir les despeses de 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.

Durant el curs 2008-09 el programa ha comptat amb 21 estudiants, 13 dels quals han 
cursat el període de docència i 8 es van matricular al treball de recerca.

S’han llegit i defensat amb èxit 2 treballs de recerca, corresponents a anteriors edicions  
del Programa de Doctorat:

— El dia 01/12/2008, Elisenda Güell Bou: “Avaluació de l’experiència pilot dels Tallers 
d’Estudi Assistit de la UVic dins dels Plans Educatius d’Entorn de Manlleu, Roda de Ter i Vic 
(Curs 2006-2007)”, dirigit per la Dra. Núria Simó Gil.



— El dia 05/12/2008, Xavier Peña López: “Indicadors de l’estructura sòcio-afectiva en 
el rendiment dels esports col·lectiu”, dirigit pel Dr. Antoni Tort Bardolet.

Així mateix, durant el curs va defensar la tesi doctoral:
— El dia, 25/09/09, Marta Domingo Ballart: “La construcció significativa del conei-

xement matemàtic a l’ESO des d’una perspectiva sociocultural”. Dirigida pel Dr. Àngel Alsina 
(UdG) i per la Dra. Montserrat Benlloch de la (UVic), amb qualificació d’Excel·lent Cum 
Laude.

Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació

PROGRAMA DE DOCTORAT METODOLOGIA I ANÀLISI DE LA TRADUCCIÓ 

Directora: Lluïsa Cotoner Cerdó
Onzena edició (Bienni: 2008-2010)

L’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 giren 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 tecno-
logies aplicades a la traducció. Totes les assignatures s’han impartit de manera semipresencial i 
mitjançant tutories personalitzades. 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 2008-09 han impartit la docència 14 doctors i doctores, dels quals 13 
pertanyen a la UVic i una a la Universitat Ramon Llull.

El curs 2008-2009 ha comptat amb la participació d’un total de 15 estudiants. Dels 
quals, sis estudiants s’han incorporat al programa per cursar els 20 crèdits del període de docèn-
cia. I nou han continuat o començat l’elaboració del DEA (12 crèdits).

D’aquests nou, entre setembre de 2008 i setembre de 2009, quatre han defensat i supe-
rat amb èxit treballs de recerca i tres seran defensats durant els propers mesos. Els dos restants 
sembla que han abandonat el projecte. 

Hores d’ara, tenim 10 estudiants matriculats del DEA (dos pendents del curs 2006-07; 
tres del curs 2007-08; cinc del 2008-09, que tot just han començat el seu treball de recerca).

Tot i que durant aquest curs no s’ha defensat cap tesi doctoral, en l’actualitat tenim 11 
tesis doctorals en diversos estadis d’elaboració. De les quals, 10 són de doctorands procedents 
del programa «Metodologia i anàlisi de la traducció», que han decidit incorporar-se al nou pro-
grama de doctorat «Traducció, Llengües i Literatures» (Màster de Traducció Especialitzada). 

110 Recerca i publicacions



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: Josep Bau, Joan Bertran, Malu Calle, Montserrat Capellas, Marta Cullell, 
Mireia Olivella, Jordi Planas, Josep M. Serrat, Víctor Urrea i Jordi Viver.

Activitat general del grup
1) Modelització Estadística i Computacional de Malalties Complexes 
2) Evolució molecular a H. sapiens

Resultats avaluables assolits
— Direcció Treball Final de Màster Víctor Urrea: “Detección de interacciones genéticas 

asociadas a enfermedades complejas. Aplicación al cáncer de vejiga”. Màster en Estadística per 
la Universitat Politècnica de Catalunya. Data de lectura: Febrer de 2009. Qualificació: 10 (MH).

— Calle M.L.; Urrea V.; Vellalta G.; Malats N.; Van Steen K. (2008) “Improving strate-
gies for detecting genetic patterns of disease susceptibility in association studies”. Statistics in 
Medicine. Vol. 27, Núm. 30, pp. 6532-6546.

— Calle M.L.; Gómez G. “A Sampling Based Chi-squared Test for Interval--Censored 
Data”. A: Statistical Models and Methods for Biomedical and Technical Systems. Boston: Springer, 
Statistics for Industry and Technology, 2008, ISBN 978-0-8176-4464-2.

— Porta-Bleda N.; Calle M.L.; Gómez G.; Malats N. “Semi-competing risks data in a 
bladder cancer study”. IV Jornadas Científicas de las Sociedades Españolas de Epidemiología y 
Biometría. València, 19-20 de juny de 2008.

— Van Steen K.; Cattaert T.; Calle M.L. ”Unified framework for epistasis detection in 
(un)relateds”. European Human Genetics Conference. Viena, 23-26 de maig de 2009.

— Cattaert T.; Urrea V.; Calle M.L.; De Wit V.; Mahachie J.; Van Steen K. “Unified 
Framework For Epistasis Detection In (Un)Relateds”. 5th Conference of the Eastern Medi-
terranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS). Istanbul, 14 de maig de 
2009.

— Porta-Bleda N.; Calle M.L.; Gómez G. “Semi-competing risks approach for interme-
diate events”. XXIVth Meeting of the International Biometric Society. Dublín, 14-18 de juliol 
de 2008.

— Cattaert T.; Urrea V.; Calle M.L.; De Wit V.; Mahachie J.; Van Steen K. “Unified 
Framework For Epistasis Detection In (Un)Relateds”. 5th Conference of the Eastern Mediter-
ranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS). Istanbul, 14 de maig de 2009

— Calle M.L. “Concepts in Statistical Genetics”. Statistics in Genetics. Liege, 15-18 de 
setembre de 2008.

— Van Steen K.; Calle M.L.; Urrea V.; Malats N. “FAM-MDR: A flexible method of 
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multifactor dimensionality reduction for high-order genetic interaction detection in related in-
dividuals”. 58th Annual ASHG Meeting. The American Asociation of Human Genetics. Phila-
delphia, 11-15 de novembre de 2008.

— Van Steen K.; Calle M.L.; Urrea V.; Malats N. “FAM-MDR: A flexible method of 
multifactor dimensionality reduction for high-order genetic interaction detection in related in-
dividuals”. Meeting of the UK/European Molecular Epidemiology Group (MEG). Barcelona, 12 
de desembre de 2008.

— Guey L.T.; García-Closas M.; Lloreta J.L.; Palencia L.P.; Kogevinas M.; Rothman N.; 
Vellalta G.V.; Murta-Nascimento C.; Calle M.L.; Marenne G.; Tardón A.; Carrato A.; García-
Closas R.; Serra C.; Silverman D.; Dosemeci M.; Chanock S.; Real F.X.; Malats N. “Heterogene-
ity in genetic susceptibility among bladder cancer pathological subphenotypes”. 18th Meeting 
of the European Society for Urological Research (ESUR). Barcelona, 16-18 d’octubre de 2008.

— Marenne G.; Rothman N.; Murta-Nascimento C.; Kogevinas M.; García-Closas M.; 
Silverman D.; Dosemeci M.; Guey L.T.; Génin E.; Calle M.L.; Tardón A.; García-Closas R.; Car-
rato A.; Serra C.; Chanock S.; Real F.X.; Malats N. “On how extremity in the design allows the 
identification of genetic factors involved in Bladder Carcinogenesis”. 18th Meeting of the Euro-
pean Society for Urological Research (ESUR). Barcelona, 16-18 d’ octubre de 2008

— Van Steen K.; Calle M.L.; Urrea V.; Malats N. “FAM-MDR: A flexible method of 
multifactor dimensionality reduction for high-order genetic interaction detection in related in-
dividuals”. 58th Annual ASHG Meeting. The American Asociation of Human Genetics. Phila-
delphia, 11-15 de novembre de 2008.

— Van Steen K.; Calle M.L.; Urrea V.; Malats N. “FAM-MDR: A flexible method of 
multifactor dimensionality reduction for high-order genetic interaction detection in related in-
dividuals”. Meeting of the UK/European Molecular Epidemiology Group (MEG). Barcelona, 12 
de desembre de 2008.

— Projecte MTM2008-06747-C02-02/MTM: “Estadística genética: las bases genéticas 
de enfermedades complejas”. Ministerio de Ciencia e Innovación. Universitat de Vic i UPC. 
Durada de gener 2009 a gener 2012. Quantia de la subvenció: 20.400. IP: M. Luz Calle.

— Joly P.; Durand C.; Helmer C. & Commenges D. “Estimating life expectancy of de-
mented and institutionalized subjects from interval-censored observations of a Multi-state”. 
Statistical Modelling. Revisat 2009.
— Juliana Cobre; Francisco Louzada-Neto; Gleici Castro Perdona “A Generalized Negative Bi-
nomial Weibull Distribution For Survival Data In Presence of Latent Competing Causes And 
Cure Fraction”. Statistical Modelling. Revisat 2009.

Altres activitats del grup
— Convocatoria 2009 Acciones Integradas: Títol del projecte:  “Desarrollo de Herrami-

entas de Procesado de Señales para el Análisis de Datos Bioinformáticos”. Investigador princi-
pal: Jordi Solé Casals. Pendent de resolució.

— Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Títol: “Estudio de los meca-
nismos de unión de ligandos y activación de los receptores de vasopresina y adenosina”. Projecte 
coordinat UAB-UVic. Investigador principal: Xavier Deupí Corral (UAB). Responsable UVic: 
Mireia Olivella. Denegat i pendent d’alegacions.
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— Tercer Cicle de conferències sobre Biologia de Sistemes.
— Malu Calle: Premi al Mèrit Científic en la categoria de Treballs Publicats. 26a. 

Convocatòria dels Premis Sanitat a Osona, 2008. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
— Organització del “Dia de l’estadística de Catalunya - 2008”, 23 de juny de 2008.
— Malu Calle: Estada de recerca al Departament de Bioestadística. Escola de Salut Pú-

blica de la Universidat de Harvard. Dues setmanes (13 d’octubre 2008)

GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIES DIGITALS
Coordinador: Pere Martí Puig
Membres del grup: Pere Martí Puig, Cristina Borralleras Andreu, Montserrat Corbera, Enric 
Lopez Rocafiguera, Juli Ordeix Rigo, Ramon Reig Bolaño, Moisès Serra Serra, Jordi Solé Casals 
i Vladimir Zaiats Protchenko.

Activitat general del grup
Recerca bàsica en mètodes de tractament de la informació. 1. 
Recerca de mètodes basats en la representació dels senyals en diferents dominis transformats 
per el seu anàlisi o la seva síntesi per a resoldre problemes de classificació, identificació en se-
nyals complexos.
Àrees de treball i projectes específics. 

Processament estadístic:1.  Interessos científics: estadística de processos estocàstics i de 
camps aleatoris (statistics of stochastic processes and random fields), estimació estadística (statis-
tical estimation), processament de senyal (signal processing), aprenentatge automatitzat (ma-
chine learning). 
Algorismes ràpids per a transformades: Les transformades són un tema fonamental en el 2. 
processament de senyal, imatge o vídeo digital. Qualsevol tasca a fer en el camp del proces-
sament digital s’acaba fent en un domini transformat. Així és com tant les transformades 
clàssiques (FFT, WHT, wavelets) com altres transformades més específiques (X-Ray, Ra-
don) troben noves aplicacions que demanden algorismes ràpids. Malgrat ser un tema àm-
pliament tractat encara hi ha diferents línies de creixement en aquesta àrea. 
Processament no lineal:3.  Interessos científics sobre l’estudi i l’aplicació de tècniques de pro-
cessament no lineal ja que molts dels sistemes que existeixen són no lineals. D’aquesta ma-
nera es volen millorar les mancances dels mètodes més freqüentment emprats en diversos 
camps de l’anàlisi de dades, que es basen en assumpcions de la linealitat del procés que les 
genera. Dins aquest camp s’estudien les dinàmiques de sistemes no lineals mitjançant equa-
cions diferencials no lineals. 
Tècniques de separació de senyals i anàlisi en components independents:4.  En moltes si-
tuacions reals, els sensors que adquireixen un senyal estan afectats per altres senyals inter-
ferents o bé per sorolls de diferent naturalesa. Les tècniques de separació de senyals i les 
tècniques d’anàlisi en components independents permeten processar els senyals obtinguts 
de diferents sensors per tal d’eliminar aquestes interferències i poder obtenir a la sortida del 
sistema un conjunt de senyals d’interès a partir dels quals es podrà extreure la informació 
desitjada. 
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2. Recerca aplicada a ciències de la vida i ciències de la salut. 
Parametrització i classificació d’informació de diferents senyals de procedència biològica per 
aplicacions diverses, com ara l’estudi de connectivitat cerebral en senyals EEG, MEG o fMRI; 
la caracterització de senyals EEG de malalties específiques (Alzheimer, MCI, etc.), el prepro-
cessament de senyals d’imatge per a l’ajuda al diagnòstic, etc., en aplicacions en àmbits com: 
veu i sons, imatges naturals (otòlits, imatges mèdiques...), ECG, EEG, MEG, fMRI i DNA.

3. Recerca en sistemes de reescriptura de termes.
Demostració d’acabament de programes i sistemes de còmput. Aquest problema és estudiat 
en el marc abstracte dels sistemes de reescriptura de termes. S’han dissenyat i implementat 
eines de demostració d’acabament de sistemes de reescriptura de termes. Actualment s’està 
treballant en el refinament i optimització d’algunes de les tècniques fonamentals de la imple-
mentació. S’estan aconseguint bons resultats reduint parts del problema a un problema de sa-
tisfactibilitat booleana (SAT, SMT, RDL). D’altra banda es vol seguir investigant en algunes 
de les extensions de la reescriptura (com la reescriptura d’ordre superior) per aconseguir mèto-
des de demostració més adequats per implementar.

Resultats avaluables assolits
 — Martí Puig: Ajut per a estada de recerca fora de Catalunya. (UVic)
 — Zaiats Protchenko: Ajut del projecte Consolider “The Barcelona Conference on 
Asymptotic Statistics (BAS2008)”, investigador responsable F. Utzet, ajut concedit: 6000 euros.
 — Zaiats Protchenko: Acción Complementaria MEC “The Barcelona Conference on 
Asymptotic Statistics (BAS2008)”, investigador responsable V. Zaiats Protchenko, ajut conce-
dit: 8000 euros.
 — Solé Casals: General co-Chairman del congrés NOLISP 2009 (http://nolisp2009.
uvic.cat) realitzat a la Universitat de Vic del 25 al 27 de juny de 2009.
 — Solé Casals: Professor visitant a l’Institut Montefiore de l’Université de Liège (ULG), 
el març de 2009 (1 setmana), impartint la docència i treballant en recerca, amb una beca Socra-
tes/Erasmus.
 — Solé Casals: Projectes de recerca on-line 
. Source separation demo: visiteu la pàgina del projecte a SSD project website (http://www.lis.
inpg.fr/demos/sep_sourc/ICAdemo/index.html) 
. Bump modeling: visiteu la pàgina del projecte a ButIf project website (http://www.bsp.brain.
riken.jp/~fvialatte/bumptoolbox/toolbox_home.html). 
. Stochastic event synchrony: visiteu la pàgina del projecte a SES project website (http://www.
dauwels.com/SESToolbox/SES.html).
 — Zaiats Protchenko: Coordinador i membre del Comitè Científic del congrés interna-
cional “The Barcelona Conference on Asymptotic Statistics (BAS2008)”, CRM, Bellaterra, de 
l’1 al 5 de setembre de 2008.
 — F.B. Vialatte; J. Sole-Casals; J. Dauwels; M. Maurice; A. Cichocki, ”Bump Time-Fre-F.B. Vialatte; J. Sole-Casals; J. Dauwels; M. Maurice; A. Cichocki, ”Bump Time-Fre-
quency Toolbox: a Toolbox for Time-Frequency Oscillatory Bursts Extraction in Electrophysi-
ological Signals”, BMC Neuroscience 2009, 10:46.
 — Martí-Puig, P. (2009) “Two Families of Radix-2 FFT Algorithms With Ordered In-Martí-Puig, P. (2009) “Two Families of Radix-2 FFT Algorithms With Ordered In-
put and Output Data ”. IEEE Signal Processing Letters. Vol. 16, No. 2, pp. 65-68.
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 — Corbera, M.; Llibre, J. (2008) “Central configurations of nested regular polyhedra for 
the spatial 2n-body problem”. Journal of Geometry and Physics. Vol. 58, Núm. 9, pp. 1241-1252.
 — Corbera, M.; Llibre, J. (2009) “Central confi gurations of three nested regular polyhe- Corbera, M.; Llibre, J. (2009) “Central configurations of three nested regular polyhe-
dra for the spatial 3n-body problem”. Journal of Geometry and Physics. Vol. 59, Núm. 3, pp. 321-339.
 — Corbera, M.; Llibre, J.; Teixeira, M.A. (2009) “Symmetric periodic orbits near a het- Corbera, M.; Llibre, J.; Teixeira, M.A. (2009) “Symmetric periodic orbits near a het-
eroclinic loop in R3 formed by two singular points, a semistable periodic orbit an their invariant 
manifolds”. Physica D. Vol. 238, pp. 699-705.
 — F.B. Vialatte; J. Solé-Casals; A. Cichocki, “EEG windowed statistical wavelet scor- F.B. Vialatte; J. Solé-Casals; A. Cichocki, “EEG windowed statistical wavelet scor-
ing for evaluation and discrimination of muscular artifacts”, Physiological Measurement 29 (2008) 
1435-1452.
 — E. Monte; M. Chetouani; M. Faúndez; J. Solé-Casals, “Maximum likelihood linear 
programmig data fusion for speaker recognition”, Speech Communications (Elsevier), 2009. Dis-Dis-
ponible en línia: doi:10.1016/j.specom.2008.05.009
 — Corbera, M.; Llibre, J. (2008) “Infinitely many periodic orbits for the octahedral 
7-body problem”. Qual. Theory Dyn. Syst. Vol 7, Núm. 1, pp. 101-122.
 — Zaiats Protchenko: Traducció del llibre. Tsybakov A.B. Introduction to Nonparametric 
Estimation. New York: Springer, 2009. 
http://www.springerlink.com/content/tn328v/?p=ac8f53f125a540a78aa31bd635332698π=0 
,75e13f0cf6642f2fa611f6db7812ebb9d3955831_
 — Travieso Carlos, M.; Solé Casals, Jordi; Zaiats, Vladimir; Alonso Jesús, B.; Ferrer Mi-Travieso Carlos, M.; Solé Casals, Jordi; Zaiats, Vladimir; Alonso Jesús, B.; Ferrer Mi-
guel, A. Reducción del vector de características en reconocimiento facial. Comunicació al con-
grés URSI 2008.
(http://gass.ucm.es/URSI2008/index.html)
 — Corbera M.; Llibre J. “New central configurations for some spatial N-body problems”. 
XI Jornadas de Trabajo en Mecánica Celeste. Ezcaray (La Rioja) , 25-27 de juny de 2008.
 — Serra Serra: Estudi del impacte de les TIC a Sant Bartomeu del Grau. 11.600 euros 
IVA inclòs.
 — Martí-Puig, P. “Detector de contorns basat en el domini transformat”, Documents de 
Recerca, UVic, 2009.
 — Reig Bolaño: Lectura de tesi doctoral “Aplicacions de tècniques de fusió de dades per 
a l’anàlisi d’imatges de satèl·lit en Oceanografia”, 25/06/2008.
 — C.M. Travieso; J. Solé-Casals; V. Zaiats; J.B. Alonso; M.A. Ferrer, “Reducción del 
vector de características en reconocimiento facial”, XXII Simposium de la Unión Científica In-
ternacional de Radio URSI’2008 Universidad Complutense de Madrid, Madrid, setembre de 
2008.
 — J. Solé-Casals; C. M. Travieso; J. B. Alonso; M.A. Ferrer, “Improving a leaves auto-J. Solé-Casals; C. M. Travieso; J. B. Alonso; M.A. Ferrer, “Improving a leaves auto-
matic recognition process using PCA”, Proceedings of 2nd International Workshop on Practi-
cal Applications of Computational Biology & Bioinformatics (IWPACBB’08), LNCS, Series: 
Advances in Soft Computing Vol. 49/2009, pp. 243-251, Softcover ISBN: 978-3-540-85860-7.
 — J. Solé-Casals; F.B. Vialatte; Z. Chen; A. Cichocki, “Coherency and sharpness meas-
ures by using ICA algorithms. An investigation for Alzheimer’s disease dscrimination”. Biosig-
nals, Porto (Portugal), 2009.
 — J. Solé-Casals; C.M. Travieso; M.A. Ferrer; J.B. Alonso; J.C. Briceño, “Automatic rec-J. Solé-Casals; C.M. Travieso; M.A. Ferrer; J.B. Alonso; J.C. Briceño, “Automatic rec-
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ognition of leaves by shape detection pre-processing with ICA”. Biosignals, Porto (Portugal), 
2009.
 — Vialatte, F.B.; Dauwels, J.; Solé-Casals, J.; Maurice, M.; Cichocki, A. Improved Sparse 
Bump Modeling for Electrophysiological Data. 15th International Conference on Neural Infor-
mation Processing, ICONIP, Auckland, New Zealand, November 25-28 2008 ICONIP 2008, 
LNCS, Part I, 5506:224-231, published in 2009.
 — Vialatte, F.B.; Solé-Casals, J.; Maurice, M.; Latchoumane, C.; Hudson, N.; Wima-
laratna, S.; Jeong, J.; Andrzej, C. Improving the Quality of EEG Data in Patients With Alzhe-
imers Disease Using ICA 15th International Conference on Neural Information Processing, 
ICONIP, Auckland, New Zealand, November 25-28 2008, ICONIP 2008, LNCS, Part II, 
5507:979–986, published in 2009.
 — Martí-Puig, P.; Reig, R.; Parisi, V. “Radix-R FFT and IFFT Factorizations for Paral-Martí-Puig, P.; Reig, R.; Parisi, V. “Radix-R FFT and IFFT Factorizations for Paral-
lel Implementation”. DCAI 08. Salamanca, 22-24 de octubre de 2008.
 — Reig, R.; Parisi, V.; Martí-Puig, P. “A Contour Based Approach for Bilateral Mam-Reig, R.; Parisi, V.; Martí-Puig, P. “A Contour Based Approach for Bilateral Mam-
mogram Registration Using Discrete Wavelet Analysis”. DCAI 08. Salamanca , 22-24 de octu-DCAI 08. Salamanca , 22-24 de octu-
bre de 2008.
 — Reig, R.; Martí-Puig, P.; Lombarte, A.; Parisi, V. “2D and 3D image surface descrip-
tors for fish otoliths classification ”. ProSeDaMS09. Barcelona, 27-28 d’abril de 2009.
 — Parisi, V.; Martí-Puig, P.; Reig, R. “Adaptative nonlinear growth demodulation and 
time warping of otolith intensity profiles”. ProSeDaMS09. Barcelona , 27-28 d’abril de 2009.
 — Zaiats Protchenko: Different approaches to statistical estimation of the response 
function (http://www.univ-lemans.fr/sciences/statist/liens/activites/ Workshop/saps7/program.
html) Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques VII, Université du Maine, Le 
Mans, 16-19 March, 2009.
 — Zaiats Protchenko: “Intergal representations for cumulants in different stochastic 
models and theeir applications in asymptotic statistics”, ponència invitada a l’IWAP 2008 (In-
ternational Workshop on Applied Probability) , July 7-10, 2008, Université de Technologie de 
Compiègne, França
(http://www.lmac.utc.fr/IWAP2008/, sessió invitada núm. 8).
 — Reig, R.; Parisi, V.; Martí-Puig, P. “A Contour Based Approach for Bilateral Mammo-Reig, R.; Parisi, V.; Martí-Puig, P. “A Contour Based Approach for Bilateral Mammo-
gram Registration Using Discrete Wavelet Analysis”. DCAI 08. Salamanca, 22-24 de octubre de 
2008.
 — Martí Puig, P.; Reig, R.; Parisi, V. “Radix-R FFT and IFFT Factorizations for Parallel 
Implementation”. DCAI 08. Salamanca, 22-24 de octubre de 2008.
 — Reig, R.; Martí-Puig, P.; Lombarte, A.; Parisi, V. “2D and 3D image surface descrip-
tors for fish otoliths classification”. ProSeDaMS09. Barcelona, 27-28 d’abril de 2009.
 — Parisi, V.; Martí-Puig, P.; Reig, R. “Adaptative nonlinear growth demodulation and 
time warping of otolith intensity profiles”. ProSeDaMS09. Barcelona , 27-28 d’abril de 2009.
 — Corbera, M.; Llibre, J. “Piramidal central configurations”. V International simposium 
on Hamiltonian systems and celestial mechanics. Hamsys-2008. Guanajuato (Mèxic), 7-11 de ju-Hamsys-2008. Guanajuato (Mèxic), 7-11 de ju-
liol de 2008.
 — J. Solé-Casals; F. Vialatte; C. Haenschel; J. Pantel; D. Prvulovic; Cichocki, A. “Im-J. Solé-Casals; F. Vialatte; C. Haenschel; J. Pantel; D. Prvulovic; Cichocki, A. “Im-
proving early detection of Alzheimer’s disease using ICA cleaning procedures”, Advances Meth-
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ods for the Estimation of Human Brain Activity and Connectivity, Neuromath Workshop, 12-13 
March 2009, Arenberg Castle, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.
 — J. Solé-Casals: “Early diagnosis of Alzheimer’s disease”, estada de recerca al Riken, 
beca UVic.
 — J. Solé-Casals: “An ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-Linear Speech 
Processing “, ajut UVic a l’organització de congressos.
 — Martí-Puig, P.; Reig, R.; Parisi, V. “Radix-R FFT and IFFT Factorizations for Paral-
lel Implementation”. DCAI 08. Salamanca, 22-24 de octubre de 2008. 
 “NOLISP’09, An ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-Linear Speech 
Processing”, acció complementària, MICINN, ref. TEC2008-02717-E/TEC.
 — Reig Bolaño: Ajuts per a l’organització d’accions mobilitzadores i formatives en matè-
ria de recerca per al curs 2008-09, UVic. NOLISP’09.
 — Solé-Casals: “Separación lineal y no lineal de señales. Teoría y aplicaciones en neuroci-
encias y procesado de voz”.

— Solé-Casals: “Nuevas técnicas de procesado de señal aplicadas al estudio del cerebro” 
(beca estades de recerca José Castillejo, MICINN).

— Solé-Casals: “NOLISP’09, An ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-Line-“NOLISP’09, An ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-Line-
ar Speech Processing”, acció complementària, MICINN, ref. TEC2008-02717-E/TEC.

— Serra Serra: projecte I+D de un espirómetro de altas prestaciones para detectar y mo-
nitorizar enfermedades pulmonares TSI-020100-2008-12: AVANZA I+D 2008 Tractor. Enti-
tats participants: Universitat de Vic, Healt Solutions S.L., Meditecnologia, Col·legi Ofical de 
Metges de Barcelona. Durada: 2008-2009. Investigadora responsable: Belinda Ann. Subvenció 
concedida: 174.483€. Participació de la UVic: 23.875 ,75€.

— Martí Puig: projecte I+D de un espirómetro de altas prestaciones para detectar y mo-
nitorizar enfermedades pulmonares TSI-020100-2008-12: AVANZA I+D 2008 Tractor Enti-
tats participants: Universitat de Vic, Healt Solutions S.L., Meditecnologia, Col·legi Ofical de 
Metges de Barcelona. Durada: 2008-2009. Investigadora responsable: Belinda Ann. Subvenció 
concedida: 174.483,00€. Participació de la UVic: 23.875 ,75€.

— Martí Puig: “NOLISP’09, An ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-Line-Martí Puig: “NOLISP’09, An ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-Line-
ar Speech Processing”, acció complementària, MICINN, ref. TEC2008-02717-E/TEC.

— Reig Bolaño: projecte I+D de un espirómetro de altas prestaciones para detectar y 
monitorizar enfermedades pulmonares TSI-020100-2008-12: AVANZA I+D 2008 Tractor. 
Entitats participants: Universitat de Vic, Healt Solutions S.L., Meditecnologia, Col·legi Ofical 
de Metges de Barcelona. Durada: 2008-2009. Investigadora responsable: Belinda Ann. Subven-
ció concedida: 174.483€. Participació de la UVic: 23.875 ,75€.

— Martí Puig; Chen-Fong Hsiao; Yuan Chen. “A Generalized Mixed-Radix (GMR) Al-Chen-Fong Hsiao; Yuan Chen. “A Generalized Mixed-Radix (GMR) Al-
gorithm for Memory-Based FFT Processors”, IEEE Transactions on Circuits and Sistems-II. 
Revisat 2009 (revisor).

— Zaiats Protchenko: 7 ressenyes publicades en la revista referativa Mathematical Revi-
ews (www.ams.org/mathscinet) (revisor).
 — Corbera Subirana; Mello L.F.; Fernandes A.C. “New classes of spacial central confi gu-Mello L.F.; Fernandes A.C. “New classes of spacial central configu-
rations for the 6-body problem”. Nonlinear Analysis Series B: Real World Applications. Revisat 
2009 (revisor).
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GRUP DE RECERCA EN MEDI AMbIENT I ALIMENTACIÓ
Coordinador: Dra. Consol Blanch i Colat
Membres del grup: Guerau Arisa (SART-Prof. liberal), Núria Barniol (IACA-EPS), Dra. Con-
sol Blanch (IACA-EPS), Anna Maria Busquets (SART), Dr. Miquel Caballeria (TDI-EPS), Dra. 
Carme Casas (IACA-EPS), Eva Cirera (Àrea NHD-EUCS), Dra. Anna Fenosa (IACA-EPS), Al-
bert Hueso (IACA-EPS, SART), Dra. Judit Molera (IACA-EPS i UdG - Inv. Ramón y Cajal), 
Mercé Molist (IACA-EPS, SART), Dra. Marta Otero (IACA-EPS), Lídia Raventós (IACA), 
Xavier Serra (IACA-EPS, SART), Míriam Torres (Àrea NHD-EUCS), Josep Turet  (SART, IA-
CA-EPS) i  Anna Vila  (Àrea NHD-EUCS). 
Col·laboradors: Dr. Ramon Canela (Dept. Química, UdL), Dr. Jordi Farjas (Dept. Física, 
UdG), Dr. Albert Flaqué (UPC), Dr. Trinitat Pradell (UPC), Dr. Josep Saña  (Prof. liberal), Dr. 
Josep M. Ninot (Biologia UB).

Activitat general del grup
El grup de recerca en Medi Ambient i Alimentació (GRMAiA) està integrat per investigadors i 
investigadores dels àmbits de les ciències físiques, químiques, biològiques, geològiques i ambi-
entals, de l’enginyeria agrònoma, de la ciència i tecnologia dels aliments i de la nutrició i dietèti-
ca. La composició multidisciplinar del grup fa possible que es desenvolupin projectes de recerca 
i d’I+D, que resolguin problemes d’ampli abast en el camp del coneixement, el control i la gestió 
del medi ambient, i en de la producció, elaboració i control de la qualitat en la indústria agroali-
mentària. Les línies de recerca del Grup de Medi Ambient i Alimentació (GRMAiA) són:

Qualitat i seguretat alimentària. •	

Sostenibilitat del medi: Tractament i valorització de residus orgànics. •	

Ecologia vegetal i cartografia de la vegetació. •	

Modelització de processos hidrodinàmics i morfodinàmics. •	

Caracterització microestructural de materials. •	

1.Qualitat i seguretat alimentària 

Investigadors: Consol Blanch, Núria Barniol, Albert Hueso, Lídia Raventós, Mercè Molist, Ju-
dit Molera, Anna Fenosa, Anna Vila, Míriam Torres, Eva Cirera, Jordi Farjas (UdG) 

Projectes en curs:
Avaluació dels indicadors de qualitat del cacau de diferent origen geogràfic. •	

Anàlisi sensorial aplicat a la indústria alimentària. •	

Disseny i millora de sistemes de gestió de la qualitat tot ajustant-los a les necessitats actuals •	

en matèria d’higiene i seguretat dels aliments. 
Disseny i millora de processos d’elaboració i transformació d’aliments. •	

Innovació, desenvolupament i millora de productes alimentaris. •	

Revisió, documentació i elaboració de continguts per a la formació de tècnics en seguretat •	

alimentària. Creació de materials docents innovadors. 
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2. Sostenibilitat del medi: Tractament i valorització de residus orgànics

2.1 Valorització de residus orgànics
Investigadors: Consol Blanch, Núria Barniol i Marta Otero, Ramon Canela (UdL).
Projectes en curs:

Material vegetal com a font de matèries primeres per a l’obtenció de monoacilglicèrids i •	

d’altres productes, per mètodes quimioenzimàtics. 
Waste and raw materials valuation from agrifood industries and properties characterizati-•	

on in the new products. Valorizació de residus i de matèrias primeres de la indústria agro-
alimentària i caracterització de propietats en els nous productes. (Ref. entrada MICINN: 
CTQ2009-14699-C02-02). 

Investigació de nous processos i metodologies que permetin la revalorització de materials 
d’origen agrícola, especialment llavors i plantes oleaginoses.
Desenvolupar nous biocatalitzadors d’origen fúngic basats en la utilització de “resting-
cells”.
Obtenir intermedis o productes acabats, principalment additius, per ser aplicats en el camp 
alimentari, farmacèutic, de la cosmètica i de la indústria de polímers.

2.2 Tractament de residus orgànics i sostenibilitat del medi
Projectes en curs:

Tractament i gestió de residus amb alta càrrega orgànica.•	

Investigadors: Josep Turet, Xavier Serra, Albert Hueso, Guerau Arisa, Anna M. Busquets, •	

Vímac Nolla.
Investigació de l’origen i composició dels residus d’alta càrrega orgànica. Innovació en el 
tractament dels residus de purins i altres residus d’alta càrrega orgànica. Revalorització 
dels residus orgànics. Modelització de tractaments biològics anaeròbics. Caracterització 
dels components volàtils emesos. Estudi de l’estat ecològic del medi natural.
Investigació i desenvolupament de processos de no-generació i consums de CO2 en Bio-
metanizació.

Determinació i control de la qualitat de l’aire•	

Investigadors: Consol Blanch, Albert Hueso, Guerau Arisa 
Tècniques analítiques intrumentals aplicades al control de la contaminació. Qualitat de 
l’aire interior o exterior. Caracterització de COV en els processos agronòmics i industri-
als. Quimiometria.

Coneixement i gestió sostenible de sòls agrícoles.•	

Investigadors: Carme Casas, Xavier Serra, Joaquim Espona, Josep Saña, Carlos Ortiz, Jau-
me Boixaderas, Judit Molera. 
Caracterització dels sòls de la comarca d’Osona. Estudi de la fertilitat dels sòls agrícoles 
de les diferents zones de la comarca d’Osona. Estudi de les pràctiques agrícoles osonen-
ques. 

3. Ecologia vegetal i cartografia de la vegetació 

Investigadors: Carme Casas, Josep M. Ninot (UB).
Projectes en curs:
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Composició florística, fenologia i estructura de pastures. Relació entre factors ambientals i •	

la distribució de les pastures en els turons de la Plana de Vic. Dinàmica de la biomassa aèria 
i subterrània, i producció de les pastures naturals i seminaturals.

4. Modelització de processos hidrodinàmics i morfodinàmics

Investigadors: Miquel Caballeria, Albert Flaqué (UPC).
Projectes en curs:

Estudi de la hidrodinàmica i morfodinàmica de costes. Implementació d’eines predicti-•	

ves: models numèrics per a la predicció de la hidrodinàmica i la morfodinàmica costaneres. 
Identificació dels mecanismes físics responsables dels processos hidro i morfodinàmics. 
Evolució de la línia de costa.

5. Caracterització microestructural de materials

Investigadors: Judit Molera, Trinitat Pradell (UPC), Jordi Farjas (UdG).
Estudi microestructural de diferents tipus de materials, geològics (roques, argiles i sòls), ar-
queològics (ceràmica, metalls), aliments (polimorfs de la mantega de cacau) fins a materials 
nanoestructurats. Gran part de la recerca està enfocada a l’anàlisi de materials de Patrimo-
ni Cultural, principalment materials ceràmics i vidriats, així com metalls antics. L’objectiu 
d’aquests estudis és analitzar la composició i microestructura d’aquests materials per tal d’ob-
tenir informació de la seva naturalesa, origen geogràfic i de la ciència i tecnologia de la seva 
producció. La reproducció de materials antics és també una altra línia clau, perquè l’objectiu 
no és només conèixer la tecnologia de producció dels materials, sinó també produir materials 
de referència. Per això s’estudia el procés de producció, el desenvolupament microestructural 
i les propietats obtingudes en diversos tipus de materials incloent la producció de vidres amb 
nanopartícules de metalls. 
Materials d’estudi:

Sòls i argiles. •	

Vidres, ceràmica, vernissos i en particular decoracions de reflex metàl·lic. •	

Metalls antics. •	

Aliments estudi del polimorfisme de greixos en xocolates.•	

Aquesta línia de recerca participa en els projectes d’Avaluació dels indicadors de la qualitat del 
cacau de diferents orígens geogràfics de la línia de recerca de Qualitat i Seguretat Alimentària; 
en el de Coneixement i gestió sostenible de sòls agrícoles de la línia de Sostenibilitat del Medi: 
Tractament i Valorització de Residus Orgànics, i també forma part del Grup de Materials 
Metaestables i Nanoestructurats de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El GRMAiA participa en tasques de formació continuada i en projectes de recerca  subvencio-
nats (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, UAB, UPC, UdL, UdG), i també amb empreses mitjançant convenis propis UVic - Em-
presa o amb ajuts del Ministeri (projectes Profit). El GRMAiA ha incorporat una investigado-
ra Ramón y Cajal.
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Resultats avaluables assolits

Publicacions
— T. Pradell; J. Molera; A.D. Smith; M.S. Tite. “Early Islamic Lustre from Egypt, Syria 

and Iran (10th to 13th century AD)”. Journal of Archaeological Sciences Volum: 35, pàgines, inicial 
2649 - final 2662. Any: 2008 (autors per ordre de signatura).

— T. Pradell; J. Molera; A.D. Smith; A. Climent-Font; M.S. Tite. “Islamic lustre”. Re-
vista: Journal of Cultural Heritage. Pàgines, inicial: e-123 final: e-128 Any: 2008.

— Amblàs, O.; Molera, J.; Ollich, I. “Estudio arqueometalúrgico: la herrería medieval 
de l’Esquerda, siglos XII-XIII d.C. (Roda de Ter, Catalunya)”. Actas del VII Congreso Ibérico de 
Arqueometría, 500-508.

— M. Carme Casas Arcarons. Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la Plana de 
Vic. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Desembre 2008. ISBN:978-84-92583-15-17.

— Molera, J.; Pradell, T.; Salvadó, N.; Vendrell, M. Lead frits in Islamic and Hispano-Mo-
resque glazed productions. In “From Mine to Microscope” Ed. Shortland, Freestone and Rehren. 
Oxbow Books 1-10 (2009).

— Antoni Ferran i Carme Casas. La cultura del no. El conflicte ambiental i territorial a Cat-
alunya. Vic: Eumo Editorial. ISBN: 978-84-9766-232-1.

— Torres-Moreno, M.; Vilà, S.; Obradors, N. “Consum de productes de vending i hàbits 
alimentaris entre els estudiants de la Universitat de Vic”. Document de recerca UVic, 2009

— Obradors, N.; Barniol, L.; Torres-Moreno, M. “Hàbits alimentaris dels escolars 
d’Osona de 8 a 12 anys”. Document de recerca UVic, 2009.

Comunicacions a congressos
— Consol Blanch Colat, P-convidada. “Conceptos básicos en la evaluación de la textura 

de los alimentos” 2º Encuentro Cocineros y Científicos en ALICIA - Alimentación y Ciencia. 
“Lenguaje culinario/lenguaje científico”. ALICIA - Món Sant Benet, 26-27 de gener de 2009. 
Publicació: Power Point al web de la trobada. 

— Consol Blanch Colat, coordinació grup de treball. “Textura de los alimentos” 2º En-
cuentro Cocineros y Científicos en ALICIA - Alimentación y Ciencia. “Lenguaje culinario/
Lenguaje Científico”. ALICIA - Món Sant Benet: 26-27 de gener de 2009 Publicació: Web del 
Encuentro

— N. Barniol; A. Crespi; M. Torres; R. Canela; C. Blanch “Assessment of fatty acid pro-
file in vegetal oils, butters, and nuts”. Comunicació-pòster a les 12as Jornadas Internacionales de 
Análisis Instrumental. Expoquimia. Barcelona, 21-23 de octubre de 2008. Publicació en actes del 
congrés.

— Blanch, Consol; Turet, Josep; Arisa, Guerau; Hueso, Albert “Improved surface isola-
tion flux chamber as a tool for volatile compounds emission sampling from organic composting 
wastes” Comunicació-pòster a les 12as Jornadas Internacionales de Análisis Instrumental. Ex-
poquimia. Barcelona, 21-23 de octubre de 2008. Publicació en actes del congrés.

— M. Carme Casas Arcarons, “La población de Spiraea crenata en Osona (Catalunya)”. 
Comunicació-pòster II Congreso Nacional de Biodiversidad. Organitzat pel Centre d’Estudis 
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Avançats de Blanes-CSIC, del 10 al 13 de febrer de 2009.  
— Molera, J.; Pradell, T.; Labrador, A. Títol: “Synchrotron Radiation micro XRD in the 

study of glaze technology”. Tipus de participació: Comunicació oral. Congrès: Synchrotron Ra-
diation in Art and Archaeology 2008. Publicació: Applied Physics A. Barcelona 22-24 d’octubre.

— J. Roque-Rosell; J. Molera; F. Mosselmans; A. Smith; J. Portillo; J. Mendoza; M. Ven-
drell-Saz. Títol: “Synchrotron techniques and ethnographic analogy to unveil large scale lustre 
ceramic production in the Aragon Crown from 13th to 16th AD centuries”. Tipus de partici-
pació: Comunicació oral Congrés: Synchrotron Radiation in Art and Archaeology 2008 Publi-
cació: Applied Physics a Barcelona 22-24 de octubre.

— M. Molist; A. Orriols; E. Jover. Pòster “Aplicació informàtica per a la gestió de prereq-
uisits en els establiments alimentaris”. V Congreso Español de Ingeniería de Alimentos (CESIA) 
y II Congreso Iberoamericano sobre Seguridad Alimentaria (CIBSA). 5, 6 i 7 de novembre de 
2008. Barcelona.

— Mercè Molist ha participat en la ponència “Nanoemulsions” impartida per Ester Jover 
en la 2ª Trobada Internacional de Cuiners i Científics, amb el títol “Llenguatge culinari / Llen-
guatge científic”, celebrada a la seu de la Fundació Alícia el 26 i 27 de gener de 2009.

— Torres-Moreno, M.; Vilà, S. “Máquinas expendedoras de alimentos y bebidas y hábi-
tos de consumo entre los universitarios”. VIII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria. València, 22-25 d’octubre de 2008.

— Torres-Moreno, M.; Cirera, E.; Obradors, N. “Dieta Mediterránea entre los escolares 
de la comarca de Osona de 8 a 12 años”. VIII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria. València, 22-25 d’octubre de 2008.

— Torres-Moreno, M.; Cirera, E.; Obradors, N. “Preferencias alimentarias entre los es-
colares de 8 a 12 años de la comarca de Osona”. XXVI Reunión Científica Anual de la Sociedad 
Española de Epidemiología. Girona, 15-17 d’octubre de 2008.

— Torres-Moreno M. i Vilà S. “Hábitos alimentarios de los alumnos de la Universitat de 
Vic”. IV Congreso de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. Bilbao, 1-4 d’octubre 
de 2008. 

— Vall, M.; Castro, R.; Albiac, L.; Rovira, E.; Raurell, C.; Vilà, MC.; Torres, M. i Rizo, 
M. “Experiencia de cooperación en Nicaragua mediante las prácticas de estudiantes de ciencias 
de la salud de la UVic”. IV Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo. Bellaterra (Bar-
celona, 12-14 de novembre de 2008).

Convenis de transferència de coneixement
— Consol Blanch, Albert Hueso i Imma Fabré. “Disseny i elaboració d’un producte car-

ni típic de la comarca de Osona emprant la tòfona com a element diferencial” Ajuntament de 
Centelles, Osona. PR01QI20.10.08.

— Consol Blanch Colat. “Caracterització del contingut de galactosa en fruites i en ver-
dures”. Integrat en el Projecte 1 del GRTA: Anàlisi d’aliments: Validació de mètodes analítics 
instrumentals, i al conveni de transferència del coneixement amb l’Hospital General de Vic. 
Grup de recerca: Tecnologia dels Aliments (GRTA) Investigador/a principal: Consol Blanch. 
Període d’execució: 2007-08. Àrea d’estudi: Nutrició i Bromatologia (640), Tec. dels Aliments 
(780), Química Analítica (750). Pressupost: 5.103€. Finalitzat l’octubre de 2008.

122 Recerca i publicacions



— Albert Hueso Morell i Guerau Arisa Alemany, “Estudi d’impacte per olors a la comar-
ca d’Osona” i elaboració d’un Mapa Dinàmic d’Olors. Projecte encarregat pel Consell Comarcal 
d’Osona.

— Albert Hueso Morell. Conveni de transferència de coneixement amb Agrolimentària 
de Savassona, SL (Qualitat i seguretat alimentària).

— Albert Hueso Morell i Mercé Molist Lòpez. Conveni de col·laboració amb Business 
Technology and Consulting per al disseny i desenvolupament dels continguts del Curs de Gestió 
Ambiental a la Indústria Alimentària.

— Josep Turet i Capellas, Anna Maria Busquets Monsó, Guerau Arisa Alemany. Con-
veni amb Ros Roca Indox CryoEnergy S.L. Recerca i desenvolupament (R+D) en les activitats 
de tractament de residus per digestió anaeròbica.

— Josep Turet i Capellas, Albert Hueso Morell. Contracte d’Investigació entre Ros Ro-
ca Indox CryoEnergy S.L. Projecte: La investigación tècnica de nuevas utilizaciones industriales 
sostenibles del CO2(SOST-CO2). CFU006/08.

— Guerau Arisa, Anna Busquets, Albert Hueso i Josep Turet. Pla plurianual d’experi-
mentació en digestió metanogènica. Conveni R+D de prorrogació tàcita amb Ros Roca Indox 
CryoEnergy S.L. (Tàrrega). Import: 8.000€ (part fixa) + projectes puntuals addicionals.

— Anna Busquets, Carina Creixans i Josep Turet.  Projecte de reutilització d’aigües per 
al clúster INNOVACC. Títol: “Situació actual del sector carni porcí pel que fa a l’ús de l’aigua 
i les instal·lacions i funcionament dels sistemes de tractament d’efluents”. Contracte amb IN-
NOVACC. Import: 9.951,25€.

— Anna Busquets, Moisès Farrés i Josep Turet. Projecte de valorització de residus orgà-
nics del clúster INNOVACC. Títol fase 1: “Catàleg de tecnologies de tractament”. Conveni de 
col·laboració amb INNOVACC. Import UVic: 6.384,00€.

— M. Carme Casas Arcarons. Projecte inclós en el conveni de transferència de conei-
xement “Actualització i continuïtat de la cartografia de la vegetació”, establert entre la UB i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a través del Grup de 
Recerca Consolidat de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la UB.

— M. Carme Casas Arcarons. Encàrrec del DAR: “Avaluació de la resposta a l’adobat 
amb purins de porc en una rotació de conreus de doble cultiu a la comarca d’Osona”.

— Mercè Molist. Participació mitjançant convenis de col·laboració en projectes de su-
port, assessorament i transferència de coneixement amb l’empresa Càrnicas Vic, SA (1997 fins 
l’actualitat).

— Míriam Torres-Moreno. Projecte: “Avaluació dels hàbits alimentaris i de l’estat nu-
tricional de la població infantil de 8 a 12 anys del municipi de La Garriga”. Durada: 2007-2009. 
Finançament: Ajuntament de La Garriga.

— Míriam Torres Moreno. Conveni de suport a la recerca. Projecte: Estudi de la influèn-
cia de les màquines de vending en els hàbits alimentaris dels estudiants de la Universitat de Vic. 
Durada: 2007-2008. Finançament: Automàtic Company, S.L.

Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
 — Judit Molera. Títol del projecte/contracte: Analysis of reaction compounds in 15th 
century polychromes by micro-XRD Empresa/Administració finançadora: CELLS (ESRF) 
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Entidats participants: Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Vic, ESRF. Número 
de projecte/contracte: 16-01-709 BM16 Import: financiació total del projecte, viatge i estada per 
a 2 persones. Duració, des de: 27.06.2008 fins a: 29.06.2008 Investigador Principal: Nativitat 
Salvadó.
 — Consol Blanch. “Aprofitament de residus de matèries primeres oleaginoses”. Aquest 
projecte conduirà a la tesi doctoral de Núria Barniol Projecte del Ministeri, en col·laboració amb 
la UdL. Lligat al Projecte del GRMAiA de la UVic: “Revalorització de residus orgànics” Grup 
de recerca: Alimentació i Medi Ambient (GRAMA) Investigador principal: Dr. Ramon Canela, 
vicerector de Recerca de la UdL. Dra. Consol Blanch a la UVic. Període d’execució: 2007 - 2009 
Àrea d’estudi: Química Analítica (750), Química Orgànica (765), Tecnologies del Medi Ambi-
ent - Tractament de Residus ( 790) Pressupost: 133.000€ total; 21.371 € assignació UVic. Altres 
investigadors que participen en el projecte; Marta Otero.
 — Consol Blanch. Projecte coordinat UVic-UdL Subproject-2: Waste and raw materials 
valuation from agrifood indústries and properties characterization in the new products. Inves-
tigadora principal: Consol Blanch Colat, UVic Subproject-1 “Molecules from polialcohols”. In-
vestigador principal: Dr. Ramon Canela, UdL. Títol: “Products and materials from agricultural 
biomass”. Investigador principal: Dr. Ramon Canela - UdL. Sol·licitud al MICINN: febrer de 
2009. Hi participen vuit investigadors del GRMAiA de la UVic. Altres investigadors que par-
ticipen en el projecte:  Núria Barniol, Anna Fenosa, Albert Hueso, Judit Molera, Marta Otero, 
Míriam Torres, Anna Vila.
 — Consol Blanch. Projecte Trace. Coordinat UVic - Kim-BCN - Cambra de Comerç. 
Subprojecte 2: “Análisis sensorial aplicado a la industria alimentaria”. Investigadora principal: 
Dra. Consol Blanch - UVic. Subprojecte 1: “Transferencia del análisis sensorial de los alimentos 
al mercado”. Investigadora principal: Dra. Susana Straver - Kim-BCN Sol·licitud al MICINN: 
febrer de 2009. Hi participen quatre investigadors del GRMAiA de la UVic. Pendent de 
resolució. Altres investigadors que participen en el projecte: Míriam Torres, Albert Hueso, 
Núria Barniol, Judit Molera.
 — Miquel Caballeria Suriñach. “Morfodinámica de playas: Predicciones en las grandes 
escalas espacio-temporales” Ministerio de Educación y Ciencia CTM2006-08875/MAR. 
Període: 2006-09 Investigador principal: Albert Falqués Serra, Dept. Física Aplicada de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya.
 — Josep Turet (investigador principal), Guerau Arisa, Anna Busquets, Albert Hueso, 
David Ribas, Carina Creixans, Vímac Nolla, Gerard Canals. Projecte CENIT SOST-CO2: “Nu-
evas utilizaciones industriales sostenibles del CO2” (CEN-20081027), en l’apartat: “Investigaci-
ón y desarrollo de procesos de no-generación y consumo de CO2 en biometanización”. Import: 
302.000€ en 4 anys (2008-2011).
 — M. Carme Casas Arcarons. Títol del projecte: “Reforestación natural en el dominio 
de Pinus uncinata y cambios en la diversidad del piso subalpino en el Parque Nacional de Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici”. Finançat pel Organismo Autónomo de Parques Nacionales del 
Ministerio de Medio Ambiente. Núm. de referència del projecte: 69/2005.
 — Judit Molera Marimon. Títol del projecte: “Análisis térmico de dos variantes nanoes-
tructuradas de silicio amorfo hidrogenado: silicio microcristalino y silicio polimorfo”. Tipus de 
projecte/contracte: Plan Nacional I+D MAT2006-11144. Administració finançadora: Ministe-
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rio de Educación y Ciencia Entitats participants: Universitat de Girona. Número de projecte/
contracte: MAT2006-11144 Import: 58.080€. Durada: des de 1.10.2006 fins a 30.09.2009. In-
vestigador principal: Jordi Farjas.
 — Consol Blanch Colat, “Avaluació dels indicadors de qualitat del cacau de diferent ori-
gen geogràfic”. Aquest projecte conduirà a la tesi doctoral de Míriam Torres. Pressupost: 2000€ 
anuals. Tipus de finançament: UVic i Simon Coll, S.A.

— M. Carme Casas Arcarons i Xavier Serra Jubany. Projecte amb el DAR: “Coneixe-
ment i gestió sostenible de sòls agrícoles”.

— M. Carme Casas Arcarons. Projecte de transferència del coneixement: Mapa de vege-
tació a escala 1:50.000 del full 294 (Manlleu).

Altres activitats del grup

Participació en Formació Continuada. Divulgació del Coneixement
— Albert Hueso, Mercè Molist, Lídia Raventós. Coordinadors i professors del curs “Trans-

formació de matèries primeres ecològiques”, organitzat per la UVic, curs 2008-09.
— Consol Blanch Colat. Informe tècnic de resultats: “Caracterització del contingut de ga-

lactosa en fruites i en verdures”. Conveni de transferència del coneixement amb l’Hospital Ge-
neral de Vic. Finalitzat l’octubre de 2008.

— M. Carme Casas Arcarons. Ha elaborat el mapa de vegetació a escala 1:50.000 del full 294 
(Manlleu) i està elaborant la memòria explicativa del mapa.

— M. Carme Casas Arcarons. Informe tècnic de resultats-2008: “Avaluació de la resposta a 
l’adobat amb purins de porc en una rotació de conreus de doble cultiu a la comarca d’Osona”.

— M. Carme Casas Arcarons. Organització de la Jornada d’Energia. 20 de novembre de 2008 
a la Universitat de Vic.

— M. Carme Casas Arcarons. Organització del debat sobre “la cultura del no” i presentació 
del llibre: La cultura del no. El conflicte ambinetal i territorial a Catalunya. 11 de novembre de 2008 a 
la Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic.

— M. Carme Casas Arcarons. Presentació del llibre Estudi tipològic, ecològic i funcional de les 
pastures de la Plana de Vic, el 28 de maig de 2009 al Temple Romà de Vic.

Assistència a jornades i congressos 
— Miquel Caballeria. Ha organitzat el Seminari sobre Modelització de Processos Hidrodi-

nàmics i Morfodinàmics i la presentació del grup de Dinàmica No Lineal de Fluids del Depar-
tament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el qual col·labora el 
Grup de Recerca de Medi Ambient de la Universitat de Vic. UVic, 29 de juny de 2009. 
Objectiu: Presentació dels camps en què treballa el grup, dels projectes en què participa i de les 
eines que utilitza, en l’àmbit de la Modelització de Processos Hidrodinàmics i Morfodinàmics.

— Albert Hueso i Mercè Molist han assistit al 3r Congreso Internacional de Autocontrol i 
Seguridad Alimentaria, celebrat a Còrdova els dies 23 i 25 d’abril.

— Mercè Molist ha assistit al V Congreso Español de Ingeniería de los Alimentos (CESIA) i 
al II Congreso Iberoamericano de Seguridad Alimentaria (CIBSA). Barcelona, 5-7 de novembre 
de 2008.
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— Consol Blanch Míriam Torres i Mercè Molist han assistit al 2º Encuentro Internacional 
Cocineros y Científicos en ALICIA - Alimentación y Ciencia. “Lenguaje culinario/Lenguaje Ci-
entífico”. ALICIA - Món Sant Benet: 26-27 de gener de 2009.  

— Consol Blanch, Míriam Torres  participació en el taller. “Textura de los alimentos”. 2º En-
cuentro Internacional Cocineros y Científicos en ALICIA - Alimentación y Ciencia. “Lenguaje 
culinario/Lenguaje Científico”. ALICIA - Món Sant Benet: 26-27 de gener de 2009.  

Capacitat formadora del GRMAiA

DEA i TFC desenvolupats en el marc dels projectes
 — Núria Barniol Noguer. DEA - Diploma d’Estudis Avançats. “Caracterització del per-
fil lipídic en biomassa de matèries primeres oleaginoses”. Defensat en el programa de doctorat 
de “Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària” de la Universitat de Lleida, el 25 de novembre de 
2008. Qualificació: Excel·lent. Direcció: Consol Blanch Colat.
 — Marcel Alofra Marcé. TFC - Enginyeria Industrial Pla 2002 UdG. “Estudi calorimè-
tric preliminar de xocolates industrials de qualitat”. Girona, 18 de setembre de 2009. Qualifica-
ció: Excel·lent. Direcció: Consol Blanch Colat. Tutor: Jordi Farjas (UdG).

Tesis de doctorat en curs
 — Núria Barniol “Aprofitament de residus de matèries primeres oleaginoses”. Direcció: 
Consol Blanch Colat.
 — Míriam Torres “Avaluació dels indicadors de qualitat del cacau de diferent origen ge-
ogràfic”. Direcció: Consol Blanch Colat.

GRUP DE RECERCA EN FOTÒNICA
Coordinador: Carles Serrat
Membres del grup: Carles Serrat i Raimon Pericas

Activitat general del grup
1. Control quàntic coherent, fotònica ultraràpida i attociència
2. Energia solar

Resultats avaluables assolits
— C. Serrat; Biegert, J. “Energy efficient method for two-photon population transfer with 

near-resonant chirped pulses”, Optics Express 16, 19667-19673 (2008).

— J. Savolainen; T. Buckup; J. Hauer; C. Serrat; M. Motzkus, J.; Herek, L. “Carotenoid de-
activation in an artificial light-harvesting complex via a vibrationally hot ground state”, Chemical 
Physics 357, 181-187 (2009).

— Yu. Loiko; C. Serrat; R. Vilaseca; V. Ahufinger, J. Mompart; Corbalán, R. “Doppler-
free adiabatic self-induced transparency”, Physical Review A 79, 053809 (2009).

— T. Buckup; J. Hauer; C. Serrat; Motzkus, M. “Control of excited state population and 
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vibrational coherence with shaped resonant and near-resonant excitation”, Proceedings of 
the 16th International Conference, Palazzo dei Congressi Stresa, Italy, June 9-13, 2008 Series: 
Springer Series in Chemical Physics, Vol. 92. Corkum, P.; De Silvestri, S.; Nelson, K.A.; Riedle, E.; 
Schoenlein, R.W. (Eds.) 2009 ISBN: 978-3-540-95945-8 (Due date: June 2009).

Altres activitats del grup
Participació en l’organització del congrés internacional “Laser Physics Workshop”, juli-1. 
ol 2009, Barcelona, amb assistència de més de 700 investigadors (http://www.lasphys.com/
workshops/lasphys09/lphys09.htm).
Participació en el congrés internacional “Attosecond Physyc 2009”, Manhattan-Kansas, Es-2. 
tats Units. (http://jrm.phys.ksu.edu/Atto%2D09/).
Participació en les reunions nacionals del Projecte Consolider Ingenio SAUUL.3. 
Coordinació del projecte de càlcul intensiu en paral·lel aprobat al “Barcelona Supercomputing 4. 
Center – Centro Nacional de Supercomputación / Marenostrum”.

Àrea de ciències mèdiques

GRUP DE RECERCA EN SALUT, bENESTAR I qUALITAT DE VIDA
Coordinador: Alicia Guidonet Riera
Membres del grup: Anna Capitán Camañes, Joan Carles Casas Baroy, Nilda Estrella Sayag, 
Laura Mascarella Tarradellas, Alícia Guidonet Riera, Núria Obradors Aranda, Salvador Simó 
Algado, Àngel Torres Sancho, Montserrat Vall Mayans, Cristina Vaqué Crusellas.

Activitat general del grup
Alimentació i estils de vida saludables1. 
Anàlisi de l’alimentació com a fenomen biològic, social, cultural, psicològic i històric. Estudi 
de grups amb característiques especials, com la gent gran o els infants i adolescents, i de pro-
blemàtiques socials actuals, com la producció i consum d’aliments ecològics en una societat 
caracteritzada per la industrialització i la mundialització de l’alimentació. 
Gent gran, recursos i cuidadors formals i no formals2. 
Anàlisi de l’envelliment a les nostres societats, fent èmfasi en la comprensió d’aquest fenomen 
com a procés evolutiu, i no com a “problema”. Estudi de les possibilitats existents a la nostra 
societat per dur a terme un envelliment actiu i integrat.
Inclusió i participació social3. 
Anàlisi de la població marginada de la nostra societat: les seves necessitats, bàsicament a ni-
vell de salut i benestar. Disseny de programes d’actuació per tal d’incloure socialment aquests 
grups.
Cos i moviment. Línia d’investigació en fase inicial. Comprensió del cos com a fenomen con-
textualitzat a la nostra societat. Ideals de cos i problemàtiques socials que apareixen com a 
conseqüència de l’allunyament d’aquest ideal (discapacitats). Mobilitat, activitat física i be-
nestar.
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Resultats avaluables assolits
 — Casas Baroy: Premi Sanitat a Osona en la categoria de treball inèdit. XXVI convoca-
tòria any 2008. Consum de recursos hospitalaris de la població de 65 anys o majors de la comarca 
d’Osona.
 — Vaqué i Crusellas: Lliurament i defensa de la tesina: “Opinions i avaluacions de nens/
es usuaris del servei de menjador escolar i la seva relació amb el benestar personal: coincidències 
i discrepàncies amb la visió dels adults sobre aquest mateix servei. Disseny de la investigació i 
anàlisi dels primers resultats obtinguts”. 29 de juny de 2009. 

— Vaqué i Crusellas: Conferència d’exposició dels resultats del projecte. Títol “Què i 
com mengen els infants i els joves a les escoles d’Osona?”. Aula Segimon Serrallonga. Universitat 
de Vic, 3 de setembre de 2009.

— Guidonet Riera: “La réciprocité comme strátegie pour gérer la faim et la précarité ali-
mentaire”, Anthropology of Food. http://aof.revues.org.
 — Casas Baroy, Espaulella, Puigoriol, Casas, Roger, Roura. “Descripción del consumo 
de recursos hospitalarios de una cohorte de población mayor de 65 años en la comarca de Oso-
na”. Revista Española de Geriatría y Gerontología. 2008; 43 (Supl 1):53-54.
 — Casas, Faro, Isern. “Opiniones y actitudes de los estudiantes de enfermería respecto 
a la incorporación de la evidencia en la práctica asistencial”. Libro de ponencias. Eliminando las 
barreras del conocimiento. (ISBN 10-978-84-691-6757-1. Instituto de Salud Carlos III. Madrid 
2008.
 — Puigdesens, Comella, Marín, Moreta, Casas, Yuste. “Grado de satisfacción de los pa-
cientes del programa de actividad física en la atención primaria Vic-Nord”. SEMERGEN 2008; 
34 Supl 1:129.
 — Yuste, Comella, Casas, Marín, Moreta, Puigdesens. “IMC, deporte extraescolar y tec-
nologías de la información y comunicación en escolares”. SEMERGEN 2008; 34 Supl 1:129-130.
 — Moreta, Comella, Casas, Marín, Puigdesens, Pruñonosa. “Satisfacción de los profe-
sionales de la salud al programa de actividad física en la atención Primaria Vic-Nord”. SEMER-
GEN 2008; 34 Supl 1:130.
 — Iwama, M.; Simó Algado, S. (2008). “Significado situado: cultura y terapia ocupacio-
nal”. TOG (A Coruña) [revista en Internet). Vol 5 , Núm 8 (23 pág.) Disponible a: 
http://www.revistatog.com/num8/pdfs/modelo1.pdf,15a8d6dc909bc275c9b6f411b497e9f3069b
92f6.
 — Iwama, M.; Simó Algado, S. (2008). “El Modelo Kawa (Rio)”. TOG (A Coruña) [re-
vista en Internet). 2008; Vol 5, Num 8: [24 p.]. Disponible a: http://www.revistatog.com/num8/
pdfs/modelo2.pdf,8a65b186d0cdb435bdcd122049ddb2a283b1378a_
 — Iwama, M.; Simó Algado, S.; Kapanadze, M.: “En busca de una Terapia Ocupacional cul-
turalmente relevante”. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2008; 5(8): [29p.]. Disponible a: http://
www.revistatog.com/num8/pdfs/maestros.pdf,c5429ca59fa96a442efd53992a563d518d5ad9ac
 — Simó Algado, S. “Un jardí on conflueixen l’educació, la investigació i la justícia ocupa-
cional”. Revista electrònica Papers d’Educació. Número 9. Febrer de 2009. Disponible a:
http://www.uvic.cat/fe/especial/ca/papers/articles/9_recerca_ jardi.pdf
 — Balcells, L.; Flores, D.; Simó Algado, S. “Proyecto de intervención en la comunidad 
marroquí de Xaouen”. Apeto, núm 46. Pp 2-12.
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 — Torres Sancho: III Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, comunica-
ció-pòster: “Implantación de un programa de atención farmacéutica a pacientes hipertensos”. 
Madrid, del 17 al 19 d’octubre de 2008.
 — Torres Sancho: XIII Jornada de Traducció: Ciències de la Salut i Medi Ambient. Re-
alitzades a la UVic el 6 de maig de 2009. 
 II Jornada d’Accessibilitat Universal: Disseny d’entorns, serveis i institucions per a tot-
hom. Realitzada a la UVic el 18 de juny de 2009. 
 IX Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Realitzada a l’ABS de Salt el 
18 de juny de 2009. Es va considerar la millor ponència de la Jornada.
 — Puigdesens, Comella, Marín, Moreta, Casas, Yuste. “Grado de satisfacción de los 
pacientes del programa de actividad física en la Atención Primaria Vic-Nord”. XXX Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Mëdicos de Atención Primaria (SEMERGEN). València 
15-18 d’octubre 2008.
 -Marín, Yuste, Comella, Casas, Moreta, Puigdesens. “IMC, deporte extraescolar y tec-
nologías de la información y comunicación en escolares”. XXX Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). València 15-18 d’octubre 2008.
 — Moreta, Comella, Casas, Marín, Puigdesens, Prúñonosa.Satisfacción de los profesio-
nales de la salud al programa de actividad física en Atención Primaria Vic-Nord. XXX Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Mëdicos de Atención Primaria (SEMERGEN). València 
15-18 d’octubre 2008.
 — Estrella Sayag: Dues ponències: 1. Novembre 2008. Col·loqui Creaturas, Bilbao: “Es-
criptura i psicosis”. 2. Jornada Nacional, Martorell: “El poder de la paraula: posibilitats i limits de 
la inserció social”.
 — Vaqué Cruselles: 9th International Conference of the International Society for Qual-— Vaqué Cruselles: 9th International Conference of the International Society for Qual-
ity of Live Studies. 19-23 juliol 2009. Comunicació oral: “School, nutrition and 10-12 year ikd 
children’s subjective quality of life”. Cristina Vaqué, Ferran Casas i Mònica González.
 — Obradors Aranda: Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Vic i 
l’Agència de Protecció de la Salut per al projecte “Recollida d’informació d’interès per a la salut 
dels menjadors escolars d’Osona”. Signat el 3 de juny de 2009.
 — Torres Sancho: Participació com a coordinador en el projecte MELISA, projecte dins 
del marc de transferència del coneixement de la UVic. 
 — Vall Mayans: Acceptació com a assessora del MELISA.
 — Vaqué Crusellas: Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Vic i 
l’Agència de Protecció de la Salut per al projecte “Recollida d’informació d’interès per a la salut 
dels menjadors escolars d’Osona”. Signat el 3 de juny del 2009.
 — Núria Obradors, Laura Barniol i Míriam Torres “Hàbits alimentaris en nens de 8 a 12 
anys de la comarca d’Osona” http://hdl.handle.net/2072/15682.
 — Torres-Moreno, M., Vilà, S. i Obradors, N. “Consum de productes de les màquines de 
vending i hàbits alimentaris entre els estudiants de la Universitat de Vic”. Document de Recerca 
UVic. (2009)http://hdl.handle.net/2072/13509.
 — Faro, Isern, Sansalvador, Casas. “L’aprenentatge basat en problemes a través de casos 
clínics simulats. Una proposta metodològica de disseny i avaluació docent”. Document de recer-
ca UVic. (Publicació 21/07/08).
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 — Torres Sancho: 15a reunió de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial. 21 Jorna-
des Catalanes d’Hipertensió Arterial, ha participat com a ponent de la conferència “Què diu i 
com ajuda el farmacèutic comunitari els pacients hipertensos?” Barcelona, 16 i 17 de desembre 
de 2008.
 — Espaulella, Puigoriol, Casas, Roger, Roura. “Descripción del consumo de recursos ho-
spitalarios de una cohorte de población mayor de 65 años en la comarca de Osona”. 50º Congreso 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Granada, 4-7 de juny de 2008.
 — Torres, M., Cirera, E. Obradors, N. “Dieta Mediterránea entre los escolares de la co-
marca de Osona de 8 a 12 años”. VIII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comuni-
taria (SENC). València, octubre 2008.
 — Torres Moreno, M., Cirera Viñolas, E. i Obradors Aranda, N. “Preferencias alimen-
tarias entre los escolares de 8 a 12 años de la comarca de Osona”. Reunió científica anual de la 
Sociedad Española de Epidemiología. Girona, octubre 2008.
 — Torres Sancho: 15a Reunió de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial. 21 Jornades 
Catalanes d’Hipertensió Arterial. Comunicació-pòster: “Continuïtat en el seguiment després 
d’un estudi a pacients hipertensos des de la farmàcia comunitària”. Barcelona, 16 i 17 de desem-
bre de 2008.
 — Torres Sancho: XIII Jornada de Traducció: Ciències de la Salut i Medi Ambient. 
UVic, 6 de maig de 2009.
 — Casas, Faro, Isern. “Opiniones y actitudes de los estudiantes de enfermería respecto a 
la incorporación de la evidencia en la práctica asistencial”. XII Encuentro Internacional de In-
vestigación en Enfermería. Còrdova 12-15 novembre de 2008.
 — Comella, Yuste, Casas, Marín, Pruñonosa, Montsant. “¿El deporte extraescolar y el 
uso de las TIC y los juegos electrónicos modifican la fuerza de prensión de la mano en los escola-
res?”. I Congreso Internacional de Ciencias del Deporte de la UCAM. 2-4 junio 2008. Múrcia.
 — Vaque Crusellas: 3th Diets Conference Dietitians Net Working with others. 23-24 
setembre 2009. Cristina Vaqué i Crusellas. Núria Obradors i Aranda. Abstract: What children 
and young people eat in some schools in the county of Osona (Spain).
 — Casas Baroy: Revisor de l’article “Ref. ENFCLIN-09-12” de la revista Enfermería (in-
dexada a Medline). Abril de 2009.

GRUP DE RECERCA EN FISIOLOGIA I PSICOLOGIA DE L’ExERCICI I ESTUDI DEL 
MOVIMENT
Coordinador: Agustí Comella
Membres del grup: Agustí Comella, Francesc Marín, Anna Moreta, Àngel Serra.

Activitat general del grup
L’activitat del grup de Fisiologia i Psicologia de l’Exercici i Estudi del Moviment està centrada 
en l’AF i la Salut des d’una visió multidisciplinar. Aquest camp encara és el banc de proves de 
moltes especialitats mèdiques, psicològiques i tecnològiques que ajuden a aclarir i donar trans-
parència a les seves àrees de coneixement específiques.
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Resultats avaluables assolits
 — Àngel Serra. Comunicació: “Algunas reflexiones de ética aplicada entono a la educaci-
ón inclusiva”. XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. Saragossa, 17-20 de 
setembre de 2008.
 — Àngel Serra. Comunicació: “Escuela y formación para la ciudadanía, algunas reflexi-
ones entorno a la atención a la diversidad”. XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de 
Pedagogía, Saragossa 17-20 de Setembre de 2008.
 — Àngel Serra. Comunicació: “L’escriptura íntima com a reflex d’un mateix”. I Jornades 
d’Educació Emocional i Social. Universitat de Vic, 6 i 7 de març del 2009.
 — Agustí Comella, Francesc Marín i Anna Moreta. Comunicació: “Actividad física 
y salud: programa multidisciplinar de la Universidad de Vic y el Centro de Atención Primaria 
Vic-Nord”. I Congreso Internacional de Ciencias del Deporte de la Universidad Católica San 
Antonio UCAM. Retos Profesionales en el Espacio Europeo de Educación Superior. Múrcia, 
2-4 de juny de 2008.
 — Agustí Comella, Francesc Marín i Anna Moreta. Comunicació: “¿El deporte extraes-
colar y el uso de la TIC y los juegos electrónicos modifican la fuerza de prensión de la mano en los 
escolares?”. I Congreso Internacional de Ciencias del Deporte de la Universidad Católica San 
Antonio UCAM. Retos Profesionales en el Espacio Europeo de Educación Superior. Múrcia, 
2-4 de juny de 2008.
 — Agustí Comella, Francesc Marín i Anna Moreta. Comunicació: “Grado de satisfac-
ción de los pacientes del programa de actividad física en atención primaria Vic-Nord”. XXX 
Congreso Nacional SEMERGEN. València, 15-18 d’octubre de 2008.
 — Agustí Comella, Francesc Marín i Anna Moreta. Comunicació: “IMC, influencia del 
deporte extraescolar y las tecnologias de la información y la comunicación en escolares”. XXX 
Congreso Nacional SEMERGEN. València, 15-18 d’octubre de 2008.
 — Anna Moreta, Agustí Comella i Francesc Marín. Comunicació: “Satisfacción de los 
profesionales de la salud al programa de actividad física en atención primaria Vic-Nord”. XXX 
Congreso Nacional SEMERGEN. València, 15-18 d’octubre de 2008.
 — Agustí Comella, Francesc Marín i Anna Moreta. Comunicació: “Programa de promo-
ción de la actividad física en el centro de salud Vic-Nord”. XXX Congreso Nacional SEMER-
GEN. València, 15-18 d’octubre de 2008.
 — Agustí Comella. Comunicació: “Hormonal evaluation in the chronic fatigue síndro-
me”. XXX FIMS World Congreso of Sports Medicine. Barcelona, 18-23 de novembre de 2008.

— Agustí Comella. Comunicació: “A new diagnostic method for the evaluation of ch-
ronic fatigue syndrome?”. XXX FIMS World Congres of Sports Medicine. Barcelona, 18-23 de 
novembre de 2008.
 — Agustí Comella. Comunicació: “A new diagnostic method for the evaluation of chro-
nic fatigue syndrome?”. 9th Internacional IACFS/ME Research and Clinical Conference. Reno, 
Nevada. USA 12-15 de març 2009.
 — Agustí Comella. “Hormonal Evaluation in the Chronic Fatigue Syndrome”. Comuni-
cació oral. 9th Internacional IACFS/ME Research and Clinical Conference. Reno, Nevada. USA 
12-15 de març 2009.
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 — Comella Cayuela, A.; Marín Serrano, F.; Moreta Rovira, A.; Casas Baroy, JC.; Yuste 
Colom, M. “Grado de satisfacción de los pacientes del programa de actividad física en atención 
primaria Vic-Nord”. SEMERGEN; 34. Supl 1:129 Any: 2008 Clau: A.
 — Yuste Colom, M.; Comella Cayuela, A.; Marín Serrano, F.; Moreta Rovira, A.; Casas 
Baroy, JC.; Puigdesens Magem, P. “IMC, influencia del deporte extraescolar y las tecnologias de 
la información y la comunicación en escolares”. SEMERGEN; 34. Supl 1:129 Any: 2008 Clau: A.
 — Moreta Rovira, A.; Comella Cayuela, A.; Casas Baroy, JC.; Marín Serrano, F.; Puig- Comella Cayuela, A.; Casas Baroy, JC.; Marín Serrano, F.; Puig-
desens Magem, P.; Pruñonosa Monné, J. “Satisfacción de los profesionales de la salud al progra-“Satisfacción de los profesionales de la salud al progra-Satisfacción de los profesionales de la salud al progra-
ma de actividad física en atención primaria Vic-Nord”. SEMERGEN; 34. Supl 1:130. Any: 2008 
Clau: A.
 — Comella Cayuela, A.; Moreta Rovira, A.; Solà Serrabou, M.; Marín Serrano, F.; Puig-
desens Magem, P.; Montsant Espigol R. “Programa de promoción de la actividad física en el cen-rograma de promoción de la actividad física en el cen-
tro de salud Vic-Nord”. SEMERGEN; 34. Supl 1:130-31. Any: 2008 Clau: A.
 — Agustí Comella. Revisor de manuscrits de les revistes: Journal of Sport Rehabilitation 
Editorial Office. Journal Psychophysiology.

Altres activitats del grup
— Agustí Comella, Francesc Marín i Anna Moreta: Coordinació i desenvolupament del 

programa PAFES a la comarca d’Osona, per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física. 
Curs 2008-2009.

— Agustí Comella, coordinador del laboratori de Fisiologia de l’Esport de la UVic, cor-
responent a l’àrea d’estudi de la funció cardiopulmonar.

Àrea de ciències humanes

GRUP DE RECERCA EN ENSENyAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES I TRADUCCIÓ
Coordinador: Dra. Lucrecia Keim Cubas
Membres del grup: Gonçal Calle, Marcos Cánovas, Gemma Delgar, Anna Espachs, Sarah 
Khan, Lucrecia Keim, Àngels Pinyana, Àngel Tortadès, Maria González (col·laboradora exter-
na)

Activitat general del grup
Anàlisi de l’impacte pedagògic d’un enfocament d’arrels socioculturals i humanistes, amb es-1. 
pecial consideració de l’ús d’estratègies, de l’autoavaluació i de l’aprenentatge col·laboratiu, 
sobre l’autoregulació d’estudiants de llengües i de traducció (nivell cognitiu, socioafectiu i me-
tacognitiu). 
Adaptació d’eines informàtiques a necessitats pedagògiques concretes i estudi de la incidèn-2. 
cia del canvi sobre l’augment de l’eficàcia de l’eina percebuda per alumnes i professors.
Anàlisi de la influencia de l’ús sistemàtic de la L1 i de la traducció per afavorir l’autoregulació i 3. 
la competència lingüística en la LE
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Anàlisi lingüística i semiòtica de l’estil de documents audiovisuals i textuals, com a base per a 4. 
una reflexió crítica sobre les llengües, la comunicació i els efectes connotatius del discurs.
Consideració del potencial didàctic de documents audiovisuals i textuals analitzats prèvia-5. 
ment des d’una perspectiva lingüística i semiòtica i de l’adaptació pedagògica dels procedi-
ments d’anàlisi en assignatures de llengües i traducció.

Publicacions
 — Cánovas, Marcos: “Adaptación intercultural de referentes cinematográficos en la pu-
blicidad audiovisual”, a Luis Pegenaute, Janet DeCesaris, Mercè Tricàs, Elisenda Bernal (eds.): 
La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. I. Barcelona: PPU, 2008, 
pp. 351-358.
 — Khan, Sarah; Pinyana, Àngels; Vicotri, Mia. “Using Structured and Open-Ended Pro-“Using Structured and Open-Ended Pro-
cedures for Eliciting Data on Learners’ Metacognitive Knowledge: A Qualitive Comparative 
Study in Metacognition”: New Research Developments ISBN: 978-1-60692-780-9.
 — Delgar, Gemma. “Les outils d’auto-évaluation et de co-évaluation dans les t�-Delgar, Gemma. “Les outils d’auto-évaluation et de co-évaluation dans les t�-
ches de FLE”. Diversité linguistique et interculturalité. Repères et Applications (VI) (ISBN 
9788489489776). ICE de la UAB: Bellaterra, 2009

Comunicacions
 — Calle, Gonzalo. “Ideologia i interpretació de la realitat: el condicional a Bowling For 
Columbine”. Jornada sobre Bowling for Columbine. Universitat de Vic, 15 de maig de 2009.
 — Cánovas, Marcos. “El joc de la duplicitat contextual a Bowling for Columbine». Jornada 
sobre Bowling for Columbine, Universitat de Vic, 15 de maig de 2009.
 — Cánovas, Marcos. «La traducción asistida por ordenador en la didáctica de las len-
guas». VIII Congrés Internacional Virtual d’Educació CIVE 2009. 2-22 de març de 2009.
 — Delgar, Gemma; Keim, Lucrecia. “Apropiació d’eines de revisió i de co-avaluació de 
la producció escrita per part d’aprenents de francès i alemany com a segona llengua en el marc de 
la Llicenciatura de Traducció i Interpretació”. I Congrés Internacional d’Interacció Comunica-
tiva i Ensenyament de Llengües. Universitat de València. 18-20 de setembre de 2008.
 — Khan, S. “Validating The Speaking Strategies Questionnaire”. AILA 2008. Essen 
(Germany), 24 - 29 d’agost de 2008.
 — Pinyana, A. “What do EFL learners tell us about their oral production self-assess-
ment?”. AILA 2008. Essen (Germany), 24 - 29 d’agost de 2008.

REVISOR/ REFEREE
 — Cánovas, Marcos. Membre del consell de redacció de la Revista Tradumàtica. http://
www.fti.uab.es/tradumatica/revista/num6/credits.htm

Altres activitats del grup
El Grup de Recerca en Ensenyament-Aprenentatge de Llengües i Traducció (GREALT) en la 
seva composició actual (curs 2008-09) és resultat de la fusió de dos grups amb trajectòria afí, 
el Grup de Recerca en Aprenentatge Col·laboratiu de la Traducció i les Llengües Estrangeres 
(GRACTLE) i el Grup de Recerca en Autonomia de l’Aprenentatge de Llengues (GRAAL), i 
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de la incorporació de tres investigadors provinents del Grup de Recerca Audiovisual i Textual 
(GRAVT) que han vist la possibilitat d’encabir la seva recerca textual en un grup en el qual ja an-
teriorment s’havia fet recerca textual aplicada a les classes de llengües i de traducció. 

GRUP DE RECERCA EN TExTOS LITERARIS CONTEMPORANIS: ESTUDI, EDICIÓ I 
TRADUCCIÓ
Coordinador: Ramon Pinyol Torrents
Membres del grup: Dra. Maica Bernal Creus, Dr. Francesc Codina Valls, Dr. Manuel Llanas 
Pont, Dr. Llorenç Soldevila Balart, Dra. Maria Jesús Ugarte Ballester, Dr. Ronald Puppo Bunds, 
Dr. Pere Quer Aiguadé, Dr. Josep Gallart Bau, Prof. Maria Àngels Verdaguer, Prof. Carme Ru-
bio Larramona, Prof. Rosa Maria Güell Devesa, Prof. Jordi Chumillas Coromina, Prof. Ricard 
Giramé Parareda, Prof. Berta Vilageliu Parer, Prof. Núria Camps Casals, Prof. Ricard Torrents 
Bertrana i Sra. Laura Vilardell Domènech
Membres externs: Sra. Carme Torrents Buxó i Sr. Lluís Solà Sala 

Activitat general del grup
— Línies de recerca 

Edició crítica i filològica de l’obra de Verdaguer. •	

Editorials, traducció i recepció a Catalunya. •	

Estudi i edició de textos literaris catalans del segle xx. •	

Didàctica de la lectura i la literatura. •	

— Línia principal de treball: Edició crítica i filològica de l’obra de Verdaguer.
La línia principal és la dedicada a la figura i l’obra de Jacint Verdaguer, el clàssic català 

més important del segle XIX i el que va tenir més projecció internacional. En aquest sentit, 
ocupa un lloc central la investigació que condueix a l’edició crítica de les obres de Verdaguer, 
tant les publicades en vida del poeta com aquelles que ho foren pòstumament o que encara 
romanen inèdites. 

És justament a aquesta línia, molt consolidada, que està dedicat el projecte finançat pel 
Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2008-04830/FILO) que abasta el període 2009-2011, i 
que porta el títol de “Jacint Verdaguer: edició crítica i difusió hispànica i internacional”.

Aquest tasca es realitza dins un marc de col·laboració amb la Societat Verdaguer i Eumo 
Editorial (l’editorial de la Universitat de Vic) i amb una col·lecció específica, «Jacint Verdaguer. 
Obra completa», dins la qual diversos membres de l’equip hi han publicat edicions crítiques: 
Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià a cura de Ricard Torrents (Vic: Eumo Editorial 
/ Societat Verdaguer, 1995); Pàtria (Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2002) a cura de 
Ramon Pinyol i, en col·laboració amb Maur M. Boix, Montserrat. Llegendari, cançons, odes (Vic: 
Eumo Editorial/Societat Verdaguer, 2004); i Barcelona. Textos per a un llibre a cura de Francesc 
Codina (Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2006). 

La publicació d’edicions crítiques es complementa amb els estudis i assaigs editats 
sobretot dins la col·lecció «El Segle Romàntic» (abans «Estudis Verdaguerians»), iniciativa de la 
Societat Verdaguer i Eumo Editorial. Així, s’hi troben tres títols de Ricard Torrents: la biogra-
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fia Verdaguer: un poeta per a un poble (3 edicions: 1980, 1995 i 2002), el llibre d’assaigs Verdaguer. 
Estudis i aproximacions (1995) i de l’antologia Verdaguer. Autobiografia literària (2002). 

A banda de les edicions crítiques i les publicacions en format de llibre, l’activitat de 
recerca d’aquesta línia del grup s’orienta a l’estudi de qualsevol aspecte d’interès biobibliogràfic 
relacionat amb Verdaguer i amb les fonts, el context i la recepció de la seva obra. 

Com es pot apreciar en la bibliografia adjunta, una part important d’aquesta recerca 
es vehicula a través de l’Anuari Verdaguer (15 volums fins avui i en preparació el núm. 16), l’única 
revista científica sobre la literatura catalana vuitcentista, que és l’òrgan de la Societat Verdaguer 
i a la qual dóna suport la Universitat de Vic i la Càtedra Verdaguer. Molts membres del grup, a 
més, estan vinculats a la revista, ja sigui en el comitè de redacció o en el consell científic. 

La labor científica de la línia del grup té, com a objectiu permanent, l’organització 
d’activitats congressuals relacionades amb l’obra verdagueriana i el seu context, i molt especi-
alment els «col·loquis sobre Verdaguer», que organitzen conjuntament de manera periòdica la 
Universitat de Vic i la Societat Verdaguer. El darrer, el «VII Col·loqui Internacional Verdaguer», 
es va celebrar a Barcelona, Vic i Folgueroles del 6 al 8 de novembre de 2008. 

— Les altres tres línies de treball 
Editorials, traducció i recepció a Catalunya •	

Estudi i edició de textos literaris catalans del segle XX •	

Didàctica de la lectura i la literatura •	

L’estudi de les editorials, la traducció i la recepció a Catalunya ha permès col·laboracions 
com els estudis presentats per Manuel Llanas i Ramon Pinyol i Torrents, «Les traduccions no 
castellanes de Verdaguer, Oller i Guimerà fins a 1939», al Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, 
Universitat Paul Valéry (Montpeller), 3-5/10/2002 i «Les traduccions catalanes de Víctor Hugo 
fins a 1939: contribució al seu estudi», al Col·loqui Internacional Alexandre Dumas & Víctor 
Hugo, Universitat de Lleida, 5-7/11/2002. 

Manuel Llanas Pont, investigador principal d’aquesta línia, ha publicat en els darrers 
anys la primera història de l’edició a Catalunya, amb un total de 9 volums, per encàrrec el Gremi 
d’Editors de Catalunya (se’n va fer una síntesi publicada en anglès i en espanyol de cara la Fira 
de Frankfurt de 2007). Cal remarcar, també, que aquesta línia, que actua en els dos sentits de la 
traducció (al català i a l’espanyol pel que fa a Catalunya, i a altres llengües d’obres i autors cata-
lans, en aquest cas exclusivament catalans), ha tingut força projecció tant en congressos catalans 
i espanyols com forans. I, encara, s’ha de deixar constància que ja s’ha llegit dins aquest àmbit 
una tesi doctoral a la UVic i un treball de recerca de doctorat, en ambdós casos sota la direcció 
del citat Manuel Llanas. 

Una tercera línia del grup se centra en l’estudi i edició de textos literaris catalans del segle 
XX, incloent-hi també l’anàlisi de la seva recepció crítica i de les traduccions a altres llengües. 
Dins d’aquesta línia, coordinada per Francesc Codina, són objecte d’una especial atenció les 
obres dels autors i les autores més representatius de la poesia catalana del segle XX. Els objec-
tius plantejats més rellevants són aquests: 1) Estudiar de manera especial les obres dels autors 
i les autores més representatius de la poesia catalana del segle XX. El grup ha promogut, per 
exemple, una publicació dedicada a l’estudi de la poesia de M. Mercè Marçal (Revista Reduccions, 
núm. 89/90, primavera de 2008). 2) Dins aquesta línia, mereixeran també una atenció especial els 
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autors i les autores de l’anomenat «Grup de Vic» o «Escola d’Osona», entès en un sentit ampli, 
que treballaren també, convé destacar-ho, en el camp de la traducció amb versions notables. 3) 
Igualment s’està treballant en l’estudi i la catalogació del Fons Segimon Serrallonga (custodiat 
a la Biblioteca de la Universitat de Vic) i en la preparació de l’edició de les obres completes 
d’aquest autor, que començaran a aparèixer el 2009, atenent una demanda conjunta d’Edicions 
62 i Eumo Editorial. 

Convé recordar, d’altra banda, que la UVic ha estat l’única universitat que ha dedicat 
un col·loqui a l’obra de Miquel Martí i Pol i que entre els projectes dels propers anys hi ha el 
d’organitzar un simposi centrat en l’aportació dels autors osonencs a la literatura contemporà-
nia, des d’aquells que han gaudit i gaudeixen d’un popularitat àmplia com M. Martí i Pol, M. 
Àngels Anglada o Emili Teixidor) fins a aquells que han esdevingut veritables autors de culte 
(com Antoni Pous, Segimon Serrallonga o Josep Grau). 

Cal parar especial atenció a les dues últimes activitats organitzades, que encaixen per-
fectament en aquesta tercera línia de recerca. Es tracta de les Jornades sobre Agustí Bartra i 
sobre M. Àngels Anglada. 

La primera, “L’obra de Bartra avui” (21 de novembre de 2008) commemorà el centenari 
del naixement d’Agustí Bartra (1908-1982) i tenia l’objectiu explícit, tal com s’expressa en el 
títol, de subratllar el valor i la vigència de l’obra d’un dels escriptors més importants i singulars 
de la literatura catalana del segle xx. Les ponències seran publicades en un número monogràfic 
de Reduccions (la revista catalana més antiga dedicada a l’edició i l’estudi de poesia, vinculada a 
la UVic). 

La segona, “L’obra de M. Àngels Anglada avui”, se celebrà a Vic el 20 d’abril de 2009. 
Es portà a terme amb motiu de la commemoració del desè aniversari de la mort de M. Àngels 
Anglada (1930-1999). Es convocà per reconèixer el valor i la vigència de la seva obra. La Jornada 
era oberta tant als especialistes com al públic general interessat i s’inscrivia en el marc dels actes 
relacionats amb M. Àngels Anglada celebrats a la ciutat de Vic la primavera de 2009. 

Pel que fa a la línia de recerca sobre didàctica de la lectura i la literatura, la transferència 
de coneixement resultat de la recerca en aquest àmbit, es concreta en: 1) l’edició especialitzada 
de textos literaris per a l’ensenyament, 2) el disseny de rutes literàries i 3) projectes museogràfics 
relacionats amb la literatura. 

Diversos membres del grup col·laboren en les col·leccions «Lectura Fàcil» (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat) i «Català Fàcil» (Eumo Editorial). També està prevista la publicació 
d’un volum monogràfic sobre ensenyament de la lectura, en col·laboració amb el grup de recerca 
«Ensenyament, Llenguatge i Literatura» de la Facultat d’Educació (a Eumo Editorial). D’altra 
banda, diversos membres del grup treballen en el disseny de rutes literàries i assessorament en 
projectes museogràfics de caràcter literari (com el que impulsa el Museu d’Història de Barcelona 
per revitalitzar el Museu Verdaguer de Vil·la Joana, amb el qual s’està negociant la signatura 
d’un conveni). 

Cal assenyalar, per últim, dos aspectes d’interès: a) l’estudi, en fase incipient, però pro-
metedora, de l’ús dels escriptors en els llibres escolars catalans de l’època contemporània, i b) 
l’edició, un cop acabada la recerca, de la Geografia literària dels Països Catalans, en 10 vol., a càrrec 
de Llorenç Soldevila amb l’ajuda d’altres membres del grup. 
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Altres resultats 
— Paisatges escrits a la Plana de Vic: Verdaguer i Martí i Pol [DVD]. Guions: Vilamala, J.; 

Soldevila, Ll.; Torrents, R. (2008).
— Bernal, M.C.; Pujol M.; Rierola M. (Edició de llibre): Art i Maternitat. Vic: Eumo 

Editorial; H. Associació per a les Arts Contemporànies, 2009.
— Bernal, M.C. “Passió i expressió: escriptores místiques europees en l’obra de Jacint 

Verdaguer”. Festa Verdaguer, 2009. Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles, 15 de maig de 2009. 
(Conferència).

— Bernal, M.C. “Encomi: Ricard Torrents: Idees, projectes com constel·lacions”. 
Ricard Torrents i Bertrana. Medalla d’Or de la Ciutat de Vic. Vic, 20 de març de 2009.

— Chumillas, J. Traducció i adaptació de Poe, E.A. Els assassinats del carrer de la Morgue 
i altres contes. Eumo Editorial: Vic, 2008. [Col. Català Fàcil, 13].

— Codina, F. “Verdaguer, poeta de Barcelona”. Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona. Vil·la Joana, Vallvidrera, 8 de juny de 2008. (Conferència).

— Verdaguer, M.; Àngels. “Francesc Rierola escriu sobre Jacint Verdaguer”. Cicle de 
conferències: 2008, Cent anys de la mort de Francesc Rierola i Masferrer i de la publicació del seu Dietari. 
Manlleu, 27 de juny de 2008.

ARTICLE B
— Jorba, M.; Pinyol, R. (2008). “Contribució a l’epistolari de Jacint Verdaguer. 1”. A: 

Anuari Verdaguer. Núm. 15, pp. 241-258. (Carhus B).

ARTICLE C
— Llanas, M. (2008) “Gaziel i les meditacions en el desert (1946-1953), més ençà i més 

enllà del testimoni i l’acusació”. A: L’Espill. Núm. 30. pp. 90-98. (Carhus 2005).
— Codina Valls, F. (2009) “La cultura tradicional i la formació dels mestres” A: Escola 

Catalana, any XLIV. Núm. 457 (març/abril 2009). pp. 6-7. (Revista C – Carhus 2005).

ARTICLE D
— Soldevila, Ll. (2008) “Geografies Rodorerianes” A: Escola Catalana. Núm. 449. pp. 

32-34. (Carhus  2005 D).
— Soldevila, Ll. (2009) “El comte Arnau: l’eterna cavalcada” A: Escola Catalana. Núm. 

457. pp 36-37. (Carhus 2005 D).
— Soldevila, Ll. (2009) “Mercè Rodoreda en terres de França (1939-1954)”. A: Revista 

d’Igualada. Núm. 31. pp. 77-81 (Revista especialitzada no indexada).
— Llanas, M.; Vilardell, L. (2009) “Tolstoi traduït per Andreu Nin: retrobament d’una 

‘valuosa relíquia’”. A: Serra d’Or. Núm. 592 (abril). pp. 81-83.
— Bernal, M.C.; Gallén, E.; Gibert, M.M. (2009) “La infanticida/Germana Pau, de 

Víctor Català”. Dossier Pedagògic. Direcció: Josep Maria Mestres. Temporada 08-09 del 
Teatre Romea: 9 de març – 17 d’abril de 2009. Document amb suport informàtic: http://www.
teatreromea.com (dins “Produccions”) (No indexada).

— Bernal, M.C.; Gallén, E.; Gibert, M.M.; Martin, E. (2009) “Terra Baixa, d’Àngel 
Guimerà”. Dossier Pedagògic. Direcció: Hasko Weber. Temporada 08-09 del Teatre Romea: 
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23 d’abril – 7 de juny de 2009. Document amb suport informàtic: http://www.teatreromea.com  
(dins “Produccions”) (No indexada).

— Bernal, M.C.; Vila, B.; Moix, M.; Pujol, A. (2009) “Laboratori d’Educació Infantil 
Maria Teresa Buscart”. A: Papers d’Educació, Facultat d’Educació de la Universitat de Vic. Revista 
digital. Vic, febrer de 2009. (No indexada).

— Pinyol, R., Verdaguer M. A. (2008). “La recepció de Verdaguer a Itàlia: Unes notes”. 
A: Rassegna Iberistica. Núm. 88. pp. 61-78. (No indexada)

 - Pinyol, R. (2009) “Sobre la recepció d’Edgar Allan Poe en terres catalanes”. A: Serra 
d’Or. Núm. 589. pp. 32-34. (Carhus D)

— Vilardell, L.; Llanas, M. (2009) “Tolstoi traduït per Andreu Nin, retrobament d’una  
“valuosa relíquia”. A: Serra d’Or. Núm. 592. pp. 81-83.

AUTOR DE CAPÍTOL DE LLIBRE, OPUSCLE O ESTUDI INTRODUCTORI
— Soldevila L. “Geografia literària dels Països Catalans: la gènesi d’un projecte” A: 

Literatura i paisatge. Tarragona: Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura 
catalanes, 2009. pp. 9-28.

— Soldevila, L. “Pròleg” A: Diari de Joan Baptista Xuriguera. Lleida: Fundació Pública 
Institut d’Estudis Ilerdencs, 2009. pp. 7-8.

— Llanas, M. “Catàleg raonat de l’obra [de Gaziel] per etapes” A: Agustí Calvet i Pascual, 
“Gaziel” (1887 – 1964). Periodista i escriptor guixolenc. Girona: Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols; Diputació de Girona, 2008. pp. 23-25.

— Llanas, M. “Meditacions en el desert” i “Tots els camins duen a Roma”, entrades del 
Diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008.

— Llanas, M. “Notes per a una biografia intel·lectual de Gaziel” A: Gaziel: l’home és el 
tot. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009. pp. 7-28.

— Llanas, M. “La cultura en guerra. Editorials i impremtes” A: Atles de la guerra civil a 
Barcelona. Barcelona: Edicions 62, 2009. pp. 296-297.

— Llanas, M. “El món de l’edició als Països Catalans”. A: Carrers de frontera. Passatges 
de la cultura alemanya a la cultura catalana. Volum II. Barcelona: Institut Ramon Llull, 2008. pp. 
282-285.

— Llanas, M. “Introducció a Gaziel”. A: Quina mena de gent som. Barcelona: Pòrtic, 
2009. pp. 7-43.

— Bernal, M.C. “Ricard Torrents: Idees, projectes com constel·lacions” A: Ricard 
Torrents i Bertrana. Medalla d’Or de la ciutat de Vic. Vic: Servei de Publicacions de l’Ajuntament 
de Vic, 2009.

— Codina Valls, F. “Un pont poètic entre cultures” A: Pons A., Skrabec (eds.) Carrers 
de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana. Vol. II. Barcelona : Institut Ramon 
Llull, 2008. pp. 314-316.

 -Codina Valls, F. “A Barcelona” A: Broch A. (dir.) Diccionari de la literatura catalana. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2008.

— Pinyol i Torrents, R. (2008). “Montserrat [de Verdaguer]” I “Pàtria [de Verdaguer]”, 
A: Broch A. (dtor.). Diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. pp. 
660-661 i 740.
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— Pinyol i Torrents, R. (2008) “Les col·leccions populars d’entreguerres” A: Pons, A.; 
Skrabec, S. (eds.), Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura catalana. Vol. II. 
Barcelona: Institut Ramon Llull. Pp- 260-264. 

— Verdaguer, M. Àngels (2008) “Balades”  i “Idil·lis”, A: Broch A. (dtor.). Diccionari de 
la literatura catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. pp. 101 i 497.

AUTOR DE LLIBRE, EDICIÓ CRÍTICA O MONOGRAFIA
— Soldevila, L. Agustí Bartra, poeta auroral. Barcelona: Edicions Proa, 2009

COAUTOR DE CAPÍTOL DE LLIBRE, OPUSCLE O ESTUDI INTRODUCTORI
— Pinyol Torrents, R.; Torrents, R. (2009). “Jacint Verdaguer” A: Cassany Editor. Pano-

rama crític de la literatura catalana. Barcelona: Vicens Vives. pp. 235-289.

COAUTOR DE LLIBRE, EDICIÓ CRÍTICA O MONOGRAFIA
— Bernal, M.C.; Rubio, C. Tant de gust… senyora Rodoreda. Barcelona: Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, 2008.

— Bernal, M.C.; Rubio C. Tant de gust... senyor Llull. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2008.

— Bernal, M.C.; Rubio, C. La dona del sabater. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2009.

— Bernal, M.C.; Rubio, C. Dobrunca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2009.

— Rubio, C.; Bernal, M.C. Tant de gust… senyora Rodoreda. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2008.

— Rubio, C.; Bernal, M.C. Tant de gust... senyor Llull. Barcelona: Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 2008.

— Rubio, C.; Bernal, M.C. La dona del sabater. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2009.

— Rubio, C.; Bernal, M.C. Dobrunca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2009.

COMUNICACIÓ ESTATAL 
— Soldevila, Ll. “Les elegies bartrianes al marge de les d’Ecce Homo”. Jornada l’Obra de 

Bartra Avui. Vic, 21 de novembre de 2008.
— Soldevila, Ll. “Geografies literàries en l’obra de Jaume Cabré”. Jornada Jaume Cabré. 

Barcelona, Universitat Autònoma, 7 de maig de 2008.
— Bernal, M.C.; Rubio, C. “Tres eixos de la narrativa de M. Àngels Anglada: l’experi-

ència biogràfica, l’art i el compromís ètic de l’escriptor”. Jornada L’obra de M. Àngels Anglada 
avui. Vic, 20 d’abril de 2009.

 -Codina, F. “La poesia de Maria M. Marçal”, conduïda per J.M. Sala-Valldaura, jun-
tament amb Rosa Delor, Susanna Rafart i Lluís Calvo. Dins l’Acte de Record a Maria Mercè 
Marçal. Palau de la Generalitat de Catalunya, 20 de juny de 2008. (Taula Rodona).
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— Rubio, C., Bernal, M.C. “Tres eixos de la narrativa de M. Àngels Anglada: l’experi-
ència biogràfica, l’art i el compromís ètic de l’escriptor”. Jornada L’obra de M. Àngels Anglada 
avui. Vic, 20 d’abril de 2009.

— Güell Devesa, M. “L’obra de Bartra vista per Anna Murià”. Jornada “L’obra de Bartra 
avui”. Universitat de Vic, 21 de novembre de 2008.

COMUNICACIÓ INTERNACIONAL
— Gallart, J. “Les traduccions catalanes impreses al Rosselló al segle XIX”. VII 

Col·loqui Internacional Verdaguer. La construcció contemporània del sistema lingüístico-lite-
rari català. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de novembre de 2008.

— Soldevila, L. “Lletra i música en la Catalunya contemporània (1853-1939)”. Col·loqui 
Internacional Verdaguer. Barcelona-Vic-Folgueroles, 7 de novembre de 2009.

— Llanas, M. “Gaziel i els dietaris”. V Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica 
(Els diaris i el cànon literari). Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, 6, 
7 i 8 de novembre de 2008.

— Llanas, M.; Quer, P. “Traducció i recepció literàries a L’Avenç i Catalònia: Inventari 
i valoració”. Congrés Internacional Traducció i Cultura. La literatura traduïda en la premsa 
hispànica (1868-1898). Universitat de Lleida, 23-25 de març de 2009.

— Llanas, M.; Pinyol R. “La présense de Verhaeren, Rodenbach et Maeterlinck en 
Catalogne jusqu’en 1939: critiques, traducteurs, éditeurs et revues”. Col·loqui Internacional so-
bre La traduction dans les cultures plurilingues / Translation in multilingual cultures. Centre 
for Translation Studies de la Katholieke Univeriteit Leuven. Universitat Catòlica de Lovaina, 
Bèlgica, 20-22 de maig de 2009.

— Bernal, M.C.; Rubio, C. “Jacint Verdaguer i la legitimació del cànon literari català 
a través de les publicacions adreçades a infants fins a l’any 1923 (Inici de la Dictadura de Primo 
de Rivera)”. Col·loqui Internacional Verdaguer. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de novembre 
de 2008.

— Puppo, R. “Prosodic Reshuffling: Englishing Jacint Verdaguer”. Congrés Interna-
cional Translation Right or Wrong, organitzat pel  Translation Studies Group, Trinity College 
Dublin. Dublin, 6-7 de marc de 2009.

— Puppo, R. “Consideracions ideològiques i traductològiques sobre “Lampègia”. VII 
Col·loqui Internacional Verdaguer. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de novembre de 2008.

— Chumillas, J. “Edició de traduccions literàries al català durant la primera dictadura 
del s. XX”. VII Col·loqui Internacional Verdaguer. Universitat de Vic, 6-8 de novembre de 
2008.

— Giramé, R. “La “Biblioteca Regional” dins la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès de 
1874 a 1900”. VII Col·loqui Internacional Verdaguer. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de no-
vembre de 2008.

— Codina, F. “Gentil i Oliba. Dos models d’artista contraposats en el Canigó de 
Verdaguer”. VII Col·loqui Internacional Verdaguer: La construcció contemporània del sistema 
lingüísticoliterari català. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de novembre de 2008.

— Pinyol, R. “El concepto de caridad en Los pobres, libro póstumo de Jacinto Verdaguer”. 

140 Recerca i publicacions



Convengo Internazionale su Flannery O’Connor. Ragione, fiction e fede”. Pontificia Università 
della Santa Croce (Roma), 20-22 d’abril de 2009.

— Pinyol, R. “Narcís Oller, traductor (via França) de literatura russa al català en el pe-
ríode 1886-1897”. Congrés Internacional “Traducció i cultura. La literatura traduïda a la premsa  
hispànica (1868-98)”. Universitat de Lleida, 23-25 de març de 2009.

— Llanas, M.; Pinyol R. “La présènce de Verhaeren, Rodenbach et Maeterlinck en 
Catalogne jusqu’à 1939: critiques, traducteurs, éditeurs et révues. Colloque “la traduction dans 
les cultures plurilingues”. Katholieke Universiteit Leuven. Lovaina, Bèlgica, 20-22 de maig de 
2009.

— Llanas, M.; Quer P. “Traducció i recepció literàries a L’Avenç i Catalònia: Inventari 
i valoració”. Congrés Internacional Traducció i Cultura. Lleida, 23-25 de març de 2009.

— Rubio, C.; Bernal, M.C. “Jacint Verdaguer i la legitimació del cànon literari català 
a través de les publicacions adreçades a infants fins a l’any 1923 (inici de la Dictadura de Primo 
de Rivera)”. Col·loqui Internacional Verdaguer. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de novembre 
de 2008.

— Camps, N. “Joan Baptista Blazy, traductor i difusor de Verdaguer”. VII Col·loqui 
Internacional Verdaguer. Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-7-8 de novembre de 2008.

— Camps, N. “La recepció de la literatura provençal a La Veu de Catalunya, entre 1891 
i 1898” Congrés Internacional Traducció i cultura. La literatura traduïda a la premsa hispànica 
(1868-1898). Universitat de Lleida, 23-25 de març de 2009.

CONVENIS DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
— Elaboració de la pàgina web de la Geografia literària dels Països Catalans (e-ndrets) per 

part de la Fundació del Banc de Sabadell.
— Conveni subscrit l’1 de setembre de 2008 per l’Oficina Ponti, de Barcelona, amb la 

UVic en virtut del qual Manuel Llanas ha de coordinar i dur a terme un estudi sobre Edicions 
La Magrana. Els primers vint-i-cinc anys (1976-2000) en el termini d’un any, prorrogable com 
a màxim a un altre. 

DIRECCIÓ DE TESIS DOCTORALS DEFENSADES I APROVADES
— Director de la tesi doctoral de Josep M. Frigola Sèculi, titulada La traducció literària a 

la Catalunya de postguerra (1939-1945) i llegida a la Universitat de Vic el 27 de juny de 2008 dins el 
programa de doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traducció (Departament de Traducció i In-
terpretació i Departament de Filologia Catalana i Espanyola de la Facultat de Ciències Huma-
nes, Traducció i Documentació).

LECTURA I SUPERACIÓ DE TESIS DOCTORALS PER MEMBRES DEL GRUP DE RECERCA
— Bernal M.C. Roser de tot l’any. Dietari de pensaments religiosos, de Jacint Verdaguer. Es-

tudi i edició. Universitat de Barcelona. Barcelona, 31 de març, 2009.

PONÈNCIA ESTATAL
— Codina F. “La narració poètica. Crist de 200.000 braços”. Jornada L’obra de Bartra 

avui. Vic, 21 de novembre de 2008.
— Codina F. “La gran ciutat industrial i la literatura romànica: Baudelaire i Verdaguer”. 
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Diàlegs d’història urbana i patrimoni. Centre de Recerca i Debat del Museu d’Història de 
Barcelona, 26 de gener de 2009. (Ponència i debat – 2h)

— Codina F. “La poesia, una eina necessària per a ensenyar i educar”. Seminari Poesia 
contemporània, tecnologies i educació. Facultat de Formació del Professorat de la Universitat 
de Barcelona, 12 i 13 de febrer de 2009.

— Codina F. “M. Àngels Anglada i la imatge literària de Vic i Osona”. Jornada L’obra 
de M. Àngels Anglada avui. Vic, 20 d’abril de 2009.

— Codina F.; Sala-Valldaura J. M. “Poesia i llengua”. Cicle de Diàlegs amb la poesia. 
Vic, 14 de maig de 2009. 

PONÈNCIA INTERNACIONAL 
— Pinyol R. “El teatre catòlic català contemporani. Els orígens (1897 – 1908)”. VII Col-

loqui Internacional Verdaguer. Universitat de Vic, 6-8 de novembre de 2008.

REVISOR (REFEREE)
— Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa. (Universitat de Barcelona). Setem-

bre-octubre de 2008. 

Altres activitats del grup 
— Celebració del “VII Col·loqui Internacional Verdaguer” a Barcelona, Vic i 

Folgueroles del 6 al 8 de novembre de 2008. El sistema lingüisticoliterari català del segle XIX 
es veié davant l’amenaça de desaparèixer engolit pels sistemes veïns, l’espanyol i el francès, però 
també davant l’oportunitat d’afirmar-se de nou i reforçar-se com a sistema. Aquesta fou l’opció 
de la Renaixença, el moviment empès pels romàntics catalans, valencians i mallorquins que 
prengueren partit a favor de la llengua catalana i de totes les seves manifestacions a tots els 
nivells.

— Celebració de la jornada “L’obra de Bartra avui” (21 de novembre de 2008). 
Commemorà el centenari del naixement d’Agustí Bartra (1908-1982) i tenia l’objectiu explícit, 
tal com s’expressa en el títol, de subratllar el valor i la vigència de l’obra d’un dels escriptors més 
importants i singulars de la literatura catalana del segle XX.

— Celebració de la jornada “L’obra de M. Àngels Anglada avui” a Vic el 20 d’abril de 
2009. Es portà a terme amb motiu de la commemoració del desè aniversari de la mort de M. 
Àngels Anglada (1930-1999). Es convocà per reconèixer el valor i la vigència de la seva obra. 
La Jornada era oberta tant als especialistes com al públic general interessat i s’inscrivia en el 
marc dels actes relacionats amb M. Àngels Anglada celebrats a la ciutat de Vic la primavera de 
2009. 

— Edició, un cop acabada la recerca, de la Geografia literària dels Països Catalans, en 10 
vol., a càrrec de Llorenç Soldevila amb l’ajuda d’altres membres del grup.

 -Investigació que condueix a l’edició crítica de les obres de Verdaguer.
— Estudi, en fase incipient, però prometedora, de l’ús dels escriptors en els llibres 

escolars catalans de l’època contemporània.
— Catalogació del Fons Segimon Serrallonga (custodiat a la Biblioteca de la Universitat 

de Vic) i en la preparació de l’edició de les obres completes d’aquest autor, que començaran a 
aparèixer el 2009, atenent una demanda conjunta d’Edicions 62 i Eumo Editorial.
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— El 25 de novembre de 2008 es va signar un conveni específic entre la UVic i la 
Fundació Carulla per a la realització del treball “Indexació de noms de persona, geogràfics, de 
títols de revistes i llibres de l’Epistolari de Jacint Verdaguer” en forma de beca que va ser adju-
dicada a la Sra. Laura Vilardell, i que es troba en fase de realització.

Àrea de Ciències Socials

GRUP DE RECERCA EN AUDIOVISUAL I TExTUAL
Coordinador: Eva Espasa Borrás
Membres del grup: Lydia Brugué, Lidia Cámara, Montse Corrius, Eva Espasa, Miquel Pérez, 
Miquel Pujol i Jordi Serrat.
Col·laboradors externs: Patricia Lara Vitri, Rosanna Rion (UB) i Carles Tebé (UPF).  

Activitat general del grup

— Projecte 1: Gèneres audiovisuals, modalitats de traducció i accessibilitat

El panorama canviant dels mitjans audiovisuals planteja noves maneres d’abordar els gèneres i 
formats audiovisuals, així com noves modalitats de traducció i accessibilitat. Per això, cal replan-
tejar les connexions tradicionals entre gèneres audiovisuals i les modalitats de traducció i ac-
cessibilitat. Aquest projecte pretén estudiar aquests canvis de tendència i sistematitzar-ne els 
paràmetres de manera transversal, per establir una cartografia de gèneres audiovisuals i modali-
tats de traducció i difusió accessible.

Objectius específics
1. Escollir una selecció representativa de gèneres audiovisuals susceptibles de traducció i difusió 
accessible.
2. Triar un corpus coherent d’exemples d’aquests gèneres.
3. Analitzar el corpus tenint en compte 1) les característiques audiovisuals 2) diferents modalitats 
de traducció i difusió. Examinar la vinculació entre els tres paràmetres tractats: gèneres audiovi-
suals, modalitats de traducció, modalitats de difusió.
4. Exposar els resultats dels estudis en jornades científiques.
5. Aglutinar els resultats en publicacions conjuntes, amb capítols signats conjuntament per au-
tors d’àmbits diferents.
6. Establir un mapa d’interconnexions entre gèneres i modalitats de traducció i de difusió acces-
sible.

— Projecte 2: Gestió de projectes de traducció cientificotècnica de caràcter multimodal 

Aquest projecte es proposa el desenvolupament d’un simulador en línia d’un portal de gestió de 
projectes de traducció de caràcter multimodal, amb l’objectiu d’optimitzar el coneixement i els 
fluxos de treball en traducció audiovisual i traducció cientificotècnica.
Els últims anys, el desenvolupament de l’educació mitjançant les noves tecnologies ha tingut un 
creixement accelerat. S’han creat múltiples tècniques i plataformes per desenvolupar comuni-
tats educatives virtuals. Alhora, investigador(e)s i docents generen centenars de materials do-
cents, que es combinen per produir estructures de continguts mitjançant diferents formats: des 
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de pàgines web fins plataformes d’e-learning. La necessitat de reutilitzar els materials en dife-
rents plataformes i tipus d’estudiants ha provocat la creació d’estàndards que permetin la docu-
mentació, recerca i distribució dels continguts educatius que es generen.
La novetat rau en l’abast del projecte per a diversos àmbits que tradicionalment s’estudien de 
forma aïllada. Es pretén amalgamar en un sol entorn els coneixements que es van assolint de for-
ma parcial al llarg dels estudis de traducció. Així mateix, i sempre utilitzant estàndards i normes 
de qualitat internacionals, se simulen situacions professionals amb perfils diferents que absor-
beix la indústria i de la traducció i de la localització, com per exemple els gestors de projectes, 
traductors, enginyers lingüístics, terminòlegs i d’altres.

Resultats avaluables assolits
— Brugué, L.: Comunicació “Les cançons a Bowling for Columbine”, dins la Jornada sobre 

Bowling for Columbine, 15 de maig de 2009.
— Cámara, L.: Conveni amb UNICEF-Comitè de Catalunya per a projectes de traducci-

ons cientificotècniques.
— Cámara, L.: Amb E. Espasa, “Multimedia en la traducción científico-técnica: medio 

ambiente y salud”, dins la XIII Jornada de Traducció Ciències de la Salut i Medi Ambient, cele-
brada a la UVic, el 6 de maig de 2009.

— Cámara, L.: “Documentos multimodales para la didáctica de la traducción”. Comuni-
cació estatal dins la Jornada sobre Bowling for Columbine, celebrada amb motiu del 10è aniversari 
del GRAVT, UVic el 15 de maig de 2009.

— Corrius, M.: Tesi doctoral “Translating Multilingual Audiovisual Texts. Priorities and 
Restrictions. Implications and Applications”, dirigida pel doctor Patrick Zabalbeascoa. Excel-
lent Cum Laude. Qualificació obtinguda per unanimitat. Universitat Autònoma de Barcelona, 4 
de juliol 2008.

— Corrius, M.: Amb J. Masnou i D. Pujol,  “Pedagogical Criteria for Effective Language 
Learning: A New Dictionary Model” dins Proceedings of the XIII Euralex International Con-
gress, (Elisenda Bernal, Janet DeCesaris eds). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística 
Aplicada, p. 763-769. 

— Corrius, M.: Comunicació internacional “Beauty and the Beast” in Spanish: Transla-
ting the Francophone Effect al congrés “Audiovisual Translation: Multidisciplinary Approac-
hes” a la Universitat de Montpeller III, els dies 19, 20 i 21 de juny de 2008.

— Corrius, M.: Comunicació internacional Pedagogical Criteria for Effective Foreign 
Language Learning: A New Dictionary Model al congrés “XIII Congreso Internacional Eura-
lex” a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, els dies 15-19 de juliol de 2008 (juntament amb 
Joan Masnou i Dídac Pujol). ISBN: 978-84-96742-67-3.

— Espasa, E.: Comunicació internacional “Narrowcasting versus Broadcasting: targe-
ting audiences through translation”, al congrés “Audiovisual Translation: Multidisciplinary Ap-
proaches”, 19-21 de juny de 2008, Universitat de Montpellier 3

— Espasa, E.: Directora del treball d’investigació de Lydia Brugué Botia “La representa-
ció de cançons 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, Excel·lent, qualifica-
ció màxima atorgada per unanimitat 
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— Espasa, E.: Ponència convidada estatal, dins de les VI Jornadas de Doblaje y Subtitu-
lación de la Universidad de Alicante, 26 y 28 de noviembre del 2008, “Criterios de calidad para la 
audiodescripción”.

— Espasa, E.: “Traducció de textos d’arts visuals: un repte didàctic”, capítol de llibre dins 
Luis Pegenaute, Janet DeCesaris, Mercè Tricas i Elisenda Bernal (eds) La traducción del futuro: 
mediación lingüística y cultural en el siglo XXI. Vol. II. La traducción y su entorno. Barcelona: PPU, 
189-197. ISBN. 978-84-477-1027-0.

— Espasa, E.: Comunicació estatal “Ensenyar a traduir publicitat”, dins XVII Seminari 
sobre la Traducció a Catalunya: la Traducció de la Publicitat, 7 de març de 2009, Biblioteca Mu-
seu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú. 

— Espasa, E.: Comunicació estatal “Bowling for Columbine i les convencions en la traduc-
ció dels documentals” dins la Jornada sobre Bowling for Columbine, celebrada amb motiu del 10è 
aniversari del GRAVT (Grup de Recerca Audiovisual i Textual) de la Universitat de Vic cele-
brada a la UVic el 15 de maig de 2009.

— Espasa, E.: Amb L. Cámara, “Multimedia en la traducción científico-técnica: medio 
ambiente y salud”, dins la XIII Jornada de Traducció Ciències de la Salut i Medi Ambient, cele-
brada a la UVic, el 6 de maig de 2009.

— Pérez Mas, M.: “Geometries de la llum”, capítol de llibre dins AA.DD. Emili Donato. 
Fotografies de Paisatge i Ciutat. Llibre-catàleg de l’exposició homònima, comissariada per Miquel 
Pérez. H. Associació per a les Arts Contemporànies/Eumo Editorial, 2008, 17-19.

— Pérez Mas, M.: “Mares de cine. Tres representacions de la mare en el cinema”. Dins 
AA.DD. Art i maternitat. Associació per a les Arts Contemporànies/Eumo Editorial, 2009, 99-
115.

— Pujol, M.: “Verbal and Visual Translations of Muddle-Earth: Cultural References and 
Wordplay in The Lord Of The Rings”. A: Whose Story? Translating the Verbal and the Visual in Li-
terature for Young Readers. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

— Rion, R. : “La retòrica del western i la seva traducció a Bowling for Columbine” dins la 
Jornada sobre Bowling for Columbine, celebrada amb motiu del 10è aniversari del GRAVT, 15 de 
maig de 2009.

— Rion, R.: “Aspectes culturals i històrics de la traducció per a la mediació: l’Hospital 
del Mar de Barcelona”, comunicació presentada en el marc de les XIII Jornada de Traducció: 
Ciències de la Salut i el Medi Ambient, UVic, 6 de maig de 2009.

— Serrat, J.: Publicació: “La actualidad periodística y los informativos en Lengua de 
Signos de las televisiones generalistas en Catalunya”, dins Accesibilidad de los contenidos au-
diovisuales para las personas con discapacidad-Amadis’08. Madrid: Cesya, 2009. ISBN 978-84-
692-2811.

— Serrat, J.: Comunicació: “La actualidad periodística y los informativos en Lengua de 
Signos de las televisiones generalistas en Catalunya”, dins el Congrés Amadis-2008-Accesibili-
dad de los contenidos audiovisuales para las personas con discapacidad. Barcelona. 1 de juliol del 
2008.

— Serrat, J.: “L’accessibilitat del llenguatge periodístic per a les persones sordes. A pro-
pòsit de Bowling for Columbine”. Comunicació estatal dins la Jornada sobre Bowling for Columbine, 
celebrada amb motiu del 10è aniversari del GRAVT, UVic el 15 de maig de 2009.
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Altres activitats del grup 
— Jornada sobre Bowling for Columbine, celebrada amb motiu del 10è aniversari del GRA-

VT (Grup de Recerca Audiovisual i Textual) de la Universitat de Vic celebrada a la UVic el 15 de 
maig de 2009. (Vegeu-ne contribucions individuals).

— Brugué, L. Defensa del treball d’investigació: “La representació de cançons en gèneres 
audiovisuals musicals: anàlisi de dos documentals musicals subtitulats i d’onze videoclips de Ma-
donna”, defensada l’11 de juliol de 2008 a la UVic. Excel·lent, qualificació màxima atorgada per 
unanimitat.

— Brugué, L. Membre del comitè científic i organitzador de la XIII Jornada de Traduc-
ció: Ciències de la Salut i Medi Ambient, celebrada a la UVic el 6 de maig de 2009. Hi va coordi-
nar i presidir la conferència inaugural titulada “Universal Doctor Project: cap a una comunicació 
mèdica glocal”, a càrrec del Dr. Jordi Serrano Pons i la Prof. Ruth Contreras.

— Corrius, M. Membre de la comissió organitzadora i coordinadora de la I Jornada d’Ac-
cessibilitat Universal, en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic el dia 26 de 
juny de 2008.

— Cámara, L. Membre del comitè científic i organitzador de la XIII Jornada de Traduc-
ció: Ciències de la Salut i Medi Ambient, celebrada a la UVic el 6 de maig de 2009. Va coordinar 
i presidir la conferència plenària titulada “Terminología ambiental y el tesauro multilingüe de 
medio ambiente” a càrrec de la Sra. Carmen Casal Fornos.

— Espasa, E. Membre de la comissió organitzadora i coordinadora de la I Jornada d’Ac-
cessibilitat Universal, en el marc de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Vic el 26 de juny de 
2008.

— Espasa, E. Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral d’Eduard Bartoll i Teixi-
dor “Paràmetres per a una taxonomia de la subtitulació”, dirigida pel Dr. Patrick Zabalbeascoa, 
Universitat Pompeu Fabra, 27 de juny de 2008.

— Espasa, E. Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral de Montse Corrius i Gim-
bert “Translating Multilingual Audiovisual Texts: Priorities and Restrictions; Implications and 
Applications”, dirigida pel Dr. Patrick Zabalbeascoa, Universitat Autònoma de Barcelona, 4 de 
juliol de 2008, excel·lent, qualificació màxima atorgada per unanimitat.

— Espasa, E. Membre del tribunal avaluador del treball d’investigació “Traduir la Terra 
Mitjana. La traducció de referents culturals i jocs de paraules en El senyor dels anells”, de Miquel 
Pujol Tubau. Direcció del treball Dra Maria González-Davies, 23 de setembre de 2008. Nota: 
Excel·lent, qualificació obtinguda per unanimitat.

— Espasa, E. Membre del comitè científic i organitzador del XVII Seminari sobre la 
Traducció a Catalunya: la Traducció de la Publicitat, 7 de març de 2009, Biblioteca Museu Víc-
tor Balaguer, Vilanova i la Geltrú. Moderació d’una taula rodona dins el seminari.

— Espasa, E. Membre del comitè científic i organitzador de la XIII Jornada de Traduc-
ció Ciències de la Salut i Medi Ambient, celebrada a la UVic, el 6 de maig de 2009. Moderació de 
la taula “Mediation, Translation and Culture”.

— Espasa, E. Coordinació de la Jornada sobre Bowling for Columbine, celebrada amb mo-
tiu del 10è aniversari del GRAVT (Grup de Recerca Audiovisual i Textual) de la Universitat de 
Vic celebrada a la UVic el 15 de maig de 2009.
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— Pujol, M. Defensa del treball d’investigació “Traduir la Terra Mitjana. La traducció de 
referents culturals i jocs de paraules en El senyor dels anells”. Direcció del treball, Dra. Maria Gon-
zález-Davies, 23 de setembre de 2008. Nota: Excel·lent, qualificació obtinguda per unanimitat.

— Pujol, M. Membre del comitè científic de les XIII Jornades de Traducció: Ciències de 
la Salut i Medi Ambient, i moderació de la sessió  “Knowledge management: representation and 
transferal”.

— Serrat, J. Estada de recerca a Gallaudet University, Washington, EUA (universitat de 
referència en l’estudi amb llengua de signes). Del 21 de setembre del 2008 fins a l’11 d’octubre del 
2008. 

-Serrat, J. “L’accessibilitat del llenguatge periodístic per a les persones sordes. A propòsit 
de Bowling for Columbine”, dins Jornada sobre Bowling for Columbine, celebrada amb motiu del 
desè aniversari del GRAVT. Vic, 15 de maig del 2009.

GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS DE GÈNERE, TRADUCCIÓ LITERATURA, HISTÒRIA I 
COMUNICACIÓ
Coordinador: Dra. Pilar Godayol Nogué
Membres del grup: Dra. Pilar Godayol, Dra. Francesca Bartrina, Dra. Claude Carcenac, Sra. 
Montse Casas, Sra. Marta Company, Dra. Lluïsa Cotoner, Dra. Teresa Julio, Sra. Aida Macias, 
Dra. Marcella De Marco, Sra. Ester Pou, Sra. Caterina Riba, Sra. Judith Sánchez, Dra. Carme 
Sanmartí, Dra. Susagna Tubau i Sra. Teresa Usó.

Activitat general del grup
Del grup de recerca pengen 6 línies:

1. Gènere i estudis biogràfics: catalanes rellevants (amb ajuts de l’ICD, 2003-2009): 

Coordinadora: Dra. Pilar Godayol

Membres de la línia de recerca: Dra. Francesca Bartrina, Dra. Claude Carcenac, Sra. Marta 
Company, Dra. Lluïsa Cotoner, Sra. Montse Casas, Dra. Pilar Godayol, Dra. Teresa Julio, Sra. 
Aida Macias, Sra. Ester Pou, Sra. Caterina Riba, Sra. Judith Sánchez i Dra. Carme Sanmartí.

Creada el 2001, aquesta línia de recerca se centra en la recuperació i la visibilització de 
personalitats femenines de la cultura catalana i en l’acostament de les seves contribucions a 
la ciutadania del segle XXI. Compta amb una base de dades de catalanes rellevants de tots 
els temps de 3.000 noms que s’amplia i manté periòdicament. A partir de la base de dades 
s’han editat estudis biogràfics (Catalanes del XX, 2007), promogut exposicions amb publicació 
(Traductores, 2006; Dones de teatre, 2007; i Esportistes, 2008) i darrerament organitzat 
una nova acció de recerca: “Converses amb catalanes d’avui”, que compta amb un ajut de 
l’ICD (2008-2009). A “Converses amb catalanes d’avui” ens hem proposat fer entrevistes a 
diverses personalitats femenines de gran relleu en diferents àmbits de la cultura i la ciència 
catalanes. Les entrevistes pretenen tenir caràcter testimonial i documental, i volen revisar 
les experiències viscudes en l’àmbit de coneixement en què han despuntat aquestes dones. 
Preveiem que les entrevistes es desenvolupin en un període de quatre anys (2008-2011) i que 
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siguin actes acadèmics oberts a la ciutadania i a la comunitat universitària. Finalment, volem 
consolidar el projecte amb la publicació de les entrevistes (2012-2013).

2. Gènere i traducció:

Coordinadora: Dra. Pilar Godayol

Membres de la línia de recerca: Dra. Francesca Bartrina, Sra. Marta Company, Dra. Lluïsa Co-
toner, Dra. Pilar Godayol i Sra. Judith Sánchez.

Creada el 2001, aquesta línia de recerca estudia els camins poc explorats en l’àmbit català i es-
panyol relacionats amb els estudis de gènere i la traducció. Se centra en diferents àrees: 

a) la metaforització del gènere en traducció 
b) la història i la teoria de la traducció en femení al llarg dels segles 
c) la teoria i la pràctica de la traducció literària en femení

En resum, vol introduir i implantar nous models teòrics d’avantguarda en el camp traducto-
lògic català. Des del 2005, en què vam organitzar el I Congrés Internacional sobre gènere i 
traducció als Països Catalans amb gran èxit, aquesta línia de recerca s’ha visibilitzat a dintre i 
a fora de casa nostra. Fruit dels contactes creats a partir del congrés, recentment les doctores 
Patrizia Calefato (Universitat de Bari) i Pilar Godayol (Universitat de Vic) han editat conjun-
tament el monogràfic de la revista DeSignis, Traducción / Género / Poscolonialismo en el qual 
han col·laborat membres dels grups de recerca de cada universitat.

Aquesta línia de recerca està vinculada a les assignatures “Postcolonialisme, gènere i traduc-
ció” del Programa de Doctorat Metodologia i anàlisi de la traducció”, “Traducció literària, gè-
nere i multiculturalitat” i “Teories sobre el llenguatge i la traducció” del Màster de Traducció 
Especialitzada de la Universitat de Vic, i a l’assignatura “Gènere i traducció” del Programa de 
Doctorat Traducción y Paratraducción de la Universidad de Vigo.

3. Gènere i teatre:

Coordinadora: Dra. Francesca Bartrina

Membres de la línia de recerca: Dra. Francesca Bartrina i Dra.Teresa Julio

L’aportació de la dona al fet teatral no ha estat reivindicada fins molt recentment. En el con-
text català, desconeixem quines dramaturgues, actrius, escenògrafes, directores, traducto-
res, il·luminadores, tècniques i empresàries han contribuït a bastir el nostre teatre. Creada el 
2003, aquesta línia de recerca vol posar remei a aquesta situació treballant en les direccions 
següents: 

a) realitzar un estat de la qüestió sobre les dones de teatre contemporànies (amb la col-
laboració del Projecte VACA, Associació de Creadores Escèniques)
b) aprofundir en el coneixement de les dramaturgues, actrius, escenògrafes, directores, tra-
ductores, il·luminadores, tècniques i empresàries catalanes contemporànies
c) recerca sobre les principals actrius catalanes fins a finals del segle XIX
d) estudi sobre la dona en la cartellera teatral de Barcelona (1790-1900): aprofundiment en el 
paper de la dona en el món del teatre: com a personatge, com a model cultural, com a escripto-
ra i com a empresària
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Aquesta línia de recerca està vinculada a l’assignatura de doctorat “Codis estètics: llenguatge 
literari i comunicació audiovisual. Influència cultural i intertextualitat a les traduccions tea-
trals” del Doctorat de Metodologia i Anàlisi de la Traducció de la Universitat de Vic.

4. Feminismes i masculinitats: estudis històrics i literaris:

Coordinadora: Dra. Carme Sanmartí

Membres de la línia de recerca: Dra. Francesca Bartrina, Dra. Claude Carcenac, Dra. Lluïsa 
Cotoner, Dra. Pilar Godayol, Dra. Teresa Julio, Dra. Carme Sanmartí i Dra. Montserrat Vi-
lalta.

Creada el 2006, aquest línia de recerca vol contribuir a visibilitzar el paper de les dones desta-
cades al llarg de la història i contribuir així a teixir una història de la humanitat en femení.

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, la ciència 
o de la religió.

Aquesta línia de recerca està vinculada a l’assignatura “Història dels feminismes i dels movi-
ments socials” del Màster Interuniversitari Gènere, Dones i Ciutadania en el qual col·labora la 
Universitat de Vic. 

5. Gènere, traducció i comunicació audiovisual:

Coordinadora: Dra. Francesca Bartrina

Membres de la línia de recerca: Dra. Francesca Bartrina, Sra. Montse Casas, Sra. Marta Com-
pany i Dra. Marcella de Marco.

La Traducció Audiovisual i els Estudis de Gènere han seguit fins ara camins totalment sepa-
rats. Creada el 2007, aquesta és una línia de recerca molt innovadora que parteix de l’experi-
ència de les integrants en la recerca i la docència acadèmica del doblatge i la subtitulació, per 
una banda, i de la seva formació en Estudis de Gènere, per l’altra. Aquest interès ja ha donat un 
primer fruit: el doctorat europeu realitzat per Marcela de Marco amb la tesi “Gender Stere-
otypes in the Spanish and Italian dubbing of Hollywood and British Films”, obtingut amb èxit 
el mes de maig de 2008. La línia de recerca es materialitza en les direccions següents: 

a) realitzar un estat de la qüestió que relacioni les coordenades gènere, accessibilitat i comuni-
cació audiovisual
b) estudiar el paper del gènere en les reescriptures audiovisuals, concretament en les adapta-
cions cinematogràfiques traduïdes 
c) continuar la recerca iniciada sobre els estereotips sexistes en el doblatge i la subtitulació de 
pel·lícules.
d) estudiar l’aportació al cinema contemporani d’una directora com Isabel Coixet, que ha cen-
trat la seva carrera en la disjuntiva del gènere i la diversitat lingüística.

149Recerca i publicacions



Aquesta línia està vinculada a l’assignatura “La traducció audiovisual. L’adaptació cinemato-
gràfica” del programa de doctorat “Metodologia i Anàlisi de la Traducció de la Universitat de 
Vic”, l’assignatura “Traducció Audiovisual i Multimedia” del Màster de Traducció Especia-
litzada de la Universitat de Vic i a l’assignatura “Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de 
gènere” del Màster oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’Institut Interuniver-
sitari d’Estudis de Dones i de Gènere de Catalunya.

6. Gènere i llenguatge:

Coordinadora: Dra. Susagna Tubau

Membres de la línia de recerca: Dra. Susugna Tubau, Dra. Pilar Godayol.

Creada el 2009, aquesta línia de recerca se centra en l’estudi del llenguatge emprat en el discurs 
escrit (principalment i inicialment representat per textos de la premsa escrita divulgativa) des 
d’una perspectiva de gènere. El pla de treball en què s’estructura aquesta línia és el següent:

a) buidatge de dades per a la recollida d’exemples rellevants que constituiran l’objecte d’es-
tudi. Aquesta tasca inclou necessàriament la creació d’una base de dades que sigui ampliada i 
revisada periòdicament 
b) encreuament de les dades obtingudes per a la delimitació de l’objecte d’estudi
c) anàlisi del llenguatge dels exemples recollits a nivell de paraula, de frase i de discurs
d) proposta de redacció de guies d’ús no sexista del llenguatge en els àmbits estudiats

Una segona fase d’aquesta línia de recerca consisteix en l’estudi, des de la perspectiva de gène-
re, del llenguatge emprat en el discurs oral. La metodologia de recerca s’estructuraria, també, 
seguint les quatre directrius anteriors.

Resultats avaluables assolits
 — Cotoner, Luisa Comunicació: «Búsqueda y revelación en la poesía mística de Mariana 
Colomer», Simposio internacional Razón, Ficción y Fe, Poetics & Christianity International 
Conference 2009, della Pontificia Università della Santa Croce. Roma, 20-22 d’abril de 2009.

— Cotoner, Luisa. “Who’s Who: Carme Riera: Seduction of the Word” and “Works re-
viewed”. Catalan Writing, 5. (pàgines no numerades).
 — Cotoner, Luisa. “Presentació”, dins Lluïsa Julià, Retrats: Carme Riera. Barcelona: As-
sociació d’Escriptors en Llegua Catalana, 2009, pp. 9-11.
 — Cotoner, Luisa. Ponència plenària «Figuras y figuraciones femeninas en la poesía de 
José Agustín Goytisolo», V Congreso Internacional JAG, organitzat per la Càtedra José Agustín 
Goytisolo de la UAB i Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, (Facultat de Filosofia i 
Lletres i Palau de La Virreina, 24, 25 i 26 de març, 2009).
 — Bartrina, Francesca. Membre del comitè científic i organitzador del XVII Seminari 
sobre la Traducció a Catalunya: la Traducció de la Publicitat, 7 de març de 2009, Biblioteca Mu-
seu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú.
 — Bartrina, Francesca. Assistència al III Congreso de Accesibilidad a los Medios Au-
diovisuales para personas con Discapacidad, AMADIS’08, Auditori de l’ONCE de Barcelona, 
del 30 de juny a l’1 de juliol de 2008.
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 — Bartrina, Francesca. Membre del comitè científic i organitzador de la I Jornada 
d’Accessibilitat Universal: disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom, Universitat de 
Vic, 26 de juny de 2008.
 — Cotoner, Luisa. Elaboració del web de Carme Riera. Comprèn: tres textos de pre-
sentació (en català i castellà) de l’autora i dues de les seves obres (Dins el darrer blau i La meitat de 
l’ànima); la biobibliografia 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 (2008) http://www.pencatala.cat/ctdl/autors_catalans/carme_riera/
 — Julio, M Teresa. Participació en el congrés internacional “Dramaturgos y Espacios 
teatrales Andaluces de los sigles XVI y XVII. 25, 27, 28 de març 2009.
 — Godayol, Pilar. “Carme Serrallonga, traductora” de Marta Company Direcció: Dra. 
Montserrat Bacardí (UAB) i Dra. Pilar Godayol (UVic) Data de lectura: 8 de maig de 2009.
 — Sanmarti, M. Carme. Membre del Comité de Evaluación Académica del I Congreso 
Interdisciplinario sobre Género y Sociedad: Debates y prácticas en torno a Violencias de Gén-
ero. 27-30 de mayo de 2009.
 — Company, Marta. “Carme Serrallonga, traductora”. Treball de recerca presentat el 8 
de maig de 2008.
 — Julio, M Teresa. “Agustín Moreto y el drama de honor conyugal: La fuerza de la ley”, 
Bulletin of Spanish Studies, LXXXV, núm. 7-8, pp. 125-136.
 — Godayol, Pilar. (2008) “Triplement subalternes”. Quaderns. Revista de Traducció. Vol. 
 Bacardi, Montserrat; Godayol, Pilar. (2008) “Traductores: de les disculpes a les afirma-
cions”. Literatures. Vol. 6, pp. 45-66l. 15, pp. 41-50.
 — Godayol, Pilar. (2008) “Aurora Bertrana: bringing ‘otherness home’”. Lectora. Vol. 14, 
pp. 219-230.
 — Godayol, Pilar. “Derrida y la teoría de la traducción en femenino”. A: Calefato, 
Patrizia; Godayol, Pilar (coords.). Traducción / Género / Poscolonialismo. DeSignis 12, 2008, pp. 
67-74.
 — Bartrina, Francesca. Capítol de llibre: “Teaching Subtitling in a Virtual Environ-
ment”. Audiovisual Translation. Language Transfer on Screnn. Jorge Díaz Cintas and Gunilla 
Anderman (eds.). Gran Bretanya: Palgrave Macmillan, 2009, p. 229-239.
 — Calefato, Patrizia; Godayol, Pilar. “Presentación y bibliografia”.A: Calefato, Patrizia; 
Godayol, Pilar (coords.) Traducción / Género / Poscolonialismo. DeSignis 12 (2008), p. 11-17.
 — Calefato, Patrizia; Godayol, Pilar (coords.). Traducción / Género / Poscolonialismo. 
DeSignis 12, 2008.
 — Company, Marta. Zaccaria, Paola “Traducir fronteras, poner en escena el transna-
cionalismo”. A: DeSignis. Buenos Aires: La Crujía, 2008.

— Company, Marta. Taronna, Annarita “Examinar la teoría del género traduciendo la 
androginia”. A: DeSignis. Buenos Aires: La Crujía, 2008.

— Godayol, Pilar. “Maria Àngels Anglada i la traducció: de les germanes de Safo a les de 
Mendelssohn”. Universitat de Vic. Vic, 20 d’abril de 2009.

— Julio, M Teresa. “Los personajes femeninos en ‘Los trabajos de Tobías’”, Congreso In-
ternacional La Biblia en el teatro español, San Millán de la Cogolla, 24-29 de noviembre 2008.
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— Godayol, Pilar. “L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona: educar en fe-
mení i en català”. VII Col·loqui Internacional Verdaguer: “La construcció contemporània del 
sistema lingüisticoliterari català”. Barcelona, Vic i Folgueroles. 6, 7 i 8 de novembre de 2008.

— Godayol, Pilar. “Sor Isabel de Villena y la Vita Christi”. Convegno Internazionale su 
Flannery O’Connor “Ragione, fiction e fede”. Pontificia Università della Santa Croce. Roma, 
20-22 d’abril de 2008.

— Cotoner, M Luisa. Direcció DEA: Judith Sánchez. “Recepción y difusión internacio-Cotoner, M Luisa. Direcció DEA: Judith Sánchez. “Recepción y difusión internacio-
nales de Mercè Rodoreda: obra original, critica y traducción” (16-setembre-2009)

— Bartrina, Francesca. Membre del tribunal avaluador del treball de recerca de Lydia 
Brugué, titulat “La representació de cançons en els gèneres audiovisuals musicals”, defensat a la 
Universitat de Vic l’11 de juliol de 2008.

— Bartrina, F. Ponència estatal. “Criterios de calidad para enseñar a subtitular para per-
sonas sordas (SPS): retos y posibilidades” a les VI Jornadas de doblaje y subtitulación, Universi-
tat d’Alacant, 27 de novembre de 2008. (S’ha comptat amb un ajut DRAC, desembre 2008).

— Sanmarti, M. Carme. Ponència: “Violencia de género a principios de la época contem-
poránea” en el I Congreso Interdisciplinario sobre Género y Sociedad: Debates y prácticas en 
torno a Violencias de Género. 27-30 de mayo de 2009.

— Godayol, Pilar (coord.). Convocatòria ICD (2008-2009): “Converses amb catalanes 
d’avui”. Projecte finançat per convocatòria competitiva pública.

Altres activitats del grup 

Base de dades de catalanes rellevants:
Es tracta d’una base de dades que compta amb 3.000 noms de catalanes rellevants de tots 

els temps i que es completa periòdicament. A partir d’aquesta base de dades s’han editat estudis 
biogràfics, promogut exposicions amb publicació, i organitzat una nova acció de recerca: “Con-
verses amb catalanes d’avui”.

Exposicions:
S’han fet dues exposicions en què es recuperen noms propis de dones que han excel·lit en 

un camp determinat. Aquest any s’han exposat les “Esportistes” i les “Pedagogues”. També s’ha 
publicat un catàleg amb la informació i les imatges de les exposicions.

Converses amb catalanes d’avui:
El projecte “Converses amb catalanes d’avui” té l’objectiu de fer entrevistes a diferents 

personalitats femenines de gran relleu en els diferents àmbits de la cultura i la ciència catalana, 
amb voluntat testimonial i documental. Un cop acabat el projecte, que durarà quatre anys, s’edi-
tarà un llibre i un CD amb totes les entrevistes realitzades. Aquest any s’han entrevistat:

— Montserrat Abelló (escriptora i traductora) per Pilar Godayol
— Pilar Benejam (pedagoga) per Antoni Tort

Es preveu realitzar les següents entrevistes abans de finalitzar l’any:
— Isabel-Clara Simó (escriptora) per Gemma Redortra
— Núria Albó (política) per Montse Ayats
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Preparació del llibre Catalanes del X al XIX (en premsa)
 Sanmartí, Carme i Sanmartí, Montserrat (eds.) Autors i autores: M.T. Julio, R. Pinyol, C. 
Sanmartí Esteban, M. Sanmartí Roset, C. Sanmartí Roset.

Treballs de recerca inscrits:
—  “(Re)descobrir Anna Senyé: dona, poeta i manlleuenca” d’Ester Pou 
Direcció: Dra. Pilar Godayol (UVic)
Data prevista de lectura: desembre de 2009
—  “Maria Antònia Oliver, traductora” de Teresa Usó 
Dirección: Dra. Montserrat Bacardí (UAB) y Dra. Pilar Godayol (UVic)
Data prevista de lectura i defensa: gener 2010 

Treballs de recerca llegits:
—  “Carme Serrallonga, traductora” de Marta Company 
Direcció: Dra. Montserrat Bacardí (UAB) i Dra. Pilar Godayol (UVic)
Data de lectura: 8 de maig de 2009

Tesis inscrites:
—  “Maria Domènech de Cañellas: una biografia intel·lectual” d’Aida Macias
Direcció: Dra. Francesca Bartrina 
— “Análisis contrastivo de las traducciones al español de las novelas de Mercè Rodoreda” 

de Judith Sánchez
Direcció: Dra. Lluïsa Cotoner
— “Estudi de l’obra poètica de Maria-Mercè Marçal. Perspectiva comparatista i 

traductològica” de Caterina Riba
Direcció: Dra. Lluïsa Cotoner

GRUP DE RECERCA EN AMÈRICA LLATINA
Coordinador: Dr. Joan Bou Geli
Membres del grup: Dr. Joan Bou Geli (UVic), Dr. Benjamí Bastida Vila (UB), Dra. Teresa Vir-
gili Bonet (UB), Dra. Cristina Sánchez Millet (UdG), M. Maritza Delgadillo (UNAN-Managua), 
M. Hugo Mejía (UNAN-Managua) i Dr. Daniel Cenci (UNIJUÍ-Brasil).

Activitat general del grup
Projectes de recerca en marxa:

“PARLOCAL”.1.  Redes para la comunicación y el fortalecimiento de capacidades en la ges-
tión de presupuestos participativos y otros instrumentos de las políticas públicas de partici-
pación. 
Privatización y nacionalización en el sector telecomunicaciones: el caso de CANTV.2. 

Línies de recerca:
Economia Internacional•	
Desenvolupament Humà•	
Política Econòmica per propiciar el Desenvolupament Humà•	
Participació Ciutadana•	
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Gestió de serveis públics bàsics•	
Eficiència i eficàcia en la provisió de bens públics•	

Resultats avaluables assolits
— Dr. Joan Bou i Geli. Congrés d’Innovació Democràtica celebrat a Santa Cristina d’Aro 

del 16 al 18 d’octubre de 2008. La Universitat de Vic, a través de la Facultat d’Empresa i Co-
municació, fou organitzadora d’aquest Congrés juntament amb l’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro, la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona, la Direcció General de Participació 
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.  

— Coordinador del projecte de recerca “Los presupuestos participativos como instrumen-
tos de mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública local”, finançat per l’AECI i inte-
grat 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.

— Membre del projecte de Recerca “Análisis socioeconómico de la empresa pública venezo-
lana CANTV”. Conveni de col·laboració amb el Transnational Institute d’Amsterdam. 

— Congrés d’Innovació Democràtica celebrat a Santa Cristina d’Aro del 16 al 18 d’octubre 
de 2008. President del Comitè Científic. 

— Congrés d’Innovació Democràtica celebrat a Santa Cristina d’Aro del 16 al 18 d’octubre 
de 2008. Coordinador del debat en sessió plenària.

— Organitzador i coordinador del Seminari de Recerca realitzat del 8 al 14 d’octubre de 2008 
a les Universitats de Vic i de Barcelona impartint la ponència “Avantatges i inconvenients dels 
pressupostos participatius”

— Congrés d’Innovació Democràtica celebrat a Santa Cristina d’Aro del 16 al 18 d’octubre 
de 2008. Presentació de la comunicació “La experiencia de presupuesto participativo en el mu-
nicipio de Santa Cristina d’Aro”. 

— Congrés d’Innovació Democràtica celebrat a Santa Cristina d’Aro del 16 al 18 d’octubre 
de 2008. Presentació de la ponència “El presupuesto participativo como elemento de transfor-
mación social”.

— Jornadas de presupuestos participativos, celebrades a Còrdova del 25 al 26 d’abril de 2009. 
Presentació a la taula d’obertura de la ponència “Expectativas y retos de los presupuestos parti-
cipativos en el seno de la Red Estatal”. 

— Jornades de recerca: “E-presupuesto, las tecnologías de la información y de las comunica-
ciones como herramienta para fomentar la participación en la gobernanza local”. Celebrades del 
24 al 28 de novembre de 2008 a Mocorito, Sinaloa (Mèxic). Presentació de ponència. 

— Congrés “Los presupuestos participativos en contextos diversos”, celebrat del 1 al 4 de 
juliol a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (Nicaragua). Presentació po-
nència: “Democracia participativa, anàlisis comparativo de los casos Tres de Maio (Brasil), Lar-
reynaga (Nicaragua) y Santa Cristina d’Aro (Catalunya)”.

— Seminari Recerca “Los presupuestos participativos como instrumento para la mejora de 
la eficiencia y la eficacia en la gestión pública local”, celebrat del 18 al 25 de gener a la Universida-
de Regional do Noroeste de Estado do Rio Grande do Sul (Brasil). Presentació ponència: “Anà-

154 Recerca i publicacions



lisis comparativo de los procesos participativos de Maio (Brasil), Larreynaga (Nicaragua) y Santa 
Cristina d’Aro (Catalunya)”.

— Congrés “Encuentro Internacional de gobiernos locales (democracía inclusión social y 
desarrollo)”, celebrat a Huancayo (Perú) el 25-26 setembre de 2008. Presentació de la ponència: 
“Democracia representativa versus democracia participativa”.

— IV Seminari internacional “Cultura, relaciones étnicas y derechos humanos como inter-
vención integrada en el contexto de presupuestos participativos de la xarxa Urb-Al 9: presupos-
tos paticipativos y financiación local”, celebrat del 14 al 15 d’octubre de 2008 a Santa Cristina 
d’Aro. Presentació de la ponència: “Los presupuestos participativos como instrumento de mejo-
ra de las relaciones interculturales en Santa Cristina d’Aro”.    

— Fórum de Autoridades Locales, celebrat del 31 de gener a l’1 de febrer a Belem de Para 
(Brasil). Presentació de la comunicació: “Los presupuestos participativos en los pequeños muni-
cipios”.

— Fórum Social Mundial, celebrat del 27 de gener a l’1 de febrer a Belem de Para (Brasil). Pre-
sentació de la ponència: “Los presupuestos participativos como instrumento de mejora del de-
sarrollo humano”, en el Taller presentació de les xarxes mundials de pressupostos participatius.

— Jornades “Semana de las telecomunicaciones, informática y servicios postales”, celebra-
des a Caracas del 15 al 21 de maig 2009. Presentació ponència: “La gestión pública: más alla de la 
rentabilidad puramente económica en las empresas del estado”.

— “Análisis del presupuesto participativo en la Unión Europea”, capítol de llibre dins Virgi-
li, M. T. (ed.). La Unión Europea y la Federación Rusa: continuidad y cambios, Publicacions i edicions 
Universitat de Barcelona, 2009, dipòsit legal: B-26699-2009. ISBN: 978-84-475-3355-8.  

GRUP DE RECERCA EN ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA
Coordinador: Anna Maria Puig Ribera
Membres del grup: Joan Arumí, Albert Juncà, José Luís López del Amo, Montse Martín, Xavi 
Peña i Carles Romagosa.

Activitat general del grup
— Promoció de l’activitat física i la salut
La inactivitat física és un estil de vida nociu per a la salut poblacional. No obstant, un elevat per-
centatge de la població catalana no realitza prou activitat física com per obtenir-ne els beneficis 
saludables. En aquest context, existeix la necessitat d’adoptar estratègies que promoguin l’adhe-
rència de les persones a la pràctica regular d’activitat física. 
— Disseny i avaluació de programes a l’alt rendiment esportiu
Aquesta línia s’ha especialitzat en analitzar, avaluar i dissenyar nous programes d’entrenament 
esportiu.
— Comunicació
La preocupació dels projectes que s’insereixen en aquesta línia és identificar i promoure formes 
de representació i de pràctica de l’esport que superin desigualtats socials, com les de gènere, o 
l’orientació sexual.
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Resultats avaluables assolits

Articles de revista A
— Giné-Garriga, M.; Martín, C.; Puig-Ribera, A.; Antón, J.J.; Guiu, A.; Cascos, A.; Ra-

mos, R. (2009). “Referral from primary care to a physical activity programme: establishing long-
term adherence? A randomised controlles trial. Rationale and design”. BMC Public Health; 9:31. 
doi: 10.1186/1471-2458.9.31

— Puig-Ribera, A.; Eves, F. (2009). “Promoting stair climbing in Barcelona: similarities 
and differences with interventions in English-speaking populations”. European Journal of Public 
Health. Doi. 10.1093/eurpub/ckp059

Articles de revista B
— Eves, F.F.; Olander, E.; Nicoll, G.; Puig-Ribera, A.; Griffin, C. (2008). “Increasing 

stair climbing in a train station; effects of contextual variables and visibility”. Journal of Environ-
mental Health. DOI: 10.1016/j.jenvp.2008.10.002

— Gilson, N.; McKenna, J.; Puig-Ribera, A.; Brown W. (2009). The impact of route and 
incidental walking on waist adiposity: a randomised workplace intervention. Journal of Science 
and Medicine in Sport; 12 (suppl.1): S15. Doi. 10.1016/j.jsams.2008.12.039

— Martínez, L.; Martín, M.; Capllonch, M. 2009. “Una experiencia de desarrollo profe-
sional del docente universitario de Educación Física a través de una práctica crítica, reflexiva y 
colaborativa.” Cultura y Educación, 21(1), 95-106.

Article de revista D
— Puig-Ribera A.; McKenna J.; Gilson N.; Brown W. (2008). “Change in work day step 

counts, wellbeing and job performance in Catalan university employees: a randomised control-
les trial”. Promotion & Education; 15(4): 11-16

Capítols de llibre
— Juncà, A. “Sport and National Identity discourses in the Catalan/Spanish press. GP 

F1 in Montmeló, 2007”. A: Mojca Doupona and Simon Ličen (eds) Sport, Culture & Society: An 
Account of Views and Perspectives on Social Issues in a Continent (and Beyond), Ljubljana (Slovènia): 
University of Ljubljana, 2008.

— Martin, Montserrat. “An Analysis of Amaya’s Valdemoro Portrayal in a Spanish 
Newspaper during Athens 2004” A: Olympic Women and the Media. London: Palgrave Mac-
millan, 2009.

Ponències estatals
— Puig-Ribera, A. “Impacte d´un programa de caminar en horari laboral sobre el nivell 

d’activitat física, benestar personal i productivitat de la comunitat universitària: assaig aleatori 
controlat”. I Jornada Tècnica del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat 
física i l’alimentació saludable (PAAS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 25 de novembre 2008.
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Comunicacions estatals
— Arumí Prat, J.; Martín Horcajo, M.; Boluda Viñuelas, G.; Ramírez Banzo, E. “El 

treball en equip i l’aprenentatge cooperatiu en el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: 
un gran repte”. III Congrés Nacional d’Avaluació Formativa a la Universitat. Barcelona, 13 de 
setembre de 2008. 

— Ramírez Banzo, E.; Arumí Prat, J.; Boluda Viñuelas, G. “L’avaluació formativa als 
cursets de natació. Proposta d’integració Universitat i Escola.” III Congrés Nacional d’Avaluació 
Formativa a la Universitat. Barcelona, 13 de setembre de 2008. 

— Boluda Viñuelas, G.; Ramírez Banzo, E.; Arumí Prat, J. “L’avaluació d’un programa 
aquàtic educatiu com a eix de l’avaluació formativa”. III Congrés Nacional d’Avaluació Forma-
tiva a la Universitat. Barcelona, 13 de setembre de 2008.

— Martín-Horcajo, M. “Una experiencia de trabajo cooperativa en evaluación compart-
ida” III Congreso Nacional de Evaluación Compartida. Barcelona, 12-13 de setembre de 2008.

— Martín-Cantera, C.; Giné-Garriga, M.; Martín-Borràs, C.; Puig-Ribera, A.; Anton-
Alvarez, J.; Duran-Bellido, E. “Derivación a un programa de actividad física (PPAF) desde los 
centros de atención primaria ¿crea adherencia a largo plazo? Ensayo aleatorio controlado”. II 
Congreso Clínico semFYC en Cardiovascular. Palmas de Gran Canaria, 12-13 de febrer 2009.

Comunicacions internacionals
— Juncà, A. “2008 Beijing Olympic Games: national identity discourses in the Cata-

lan/Spanish press” a la 6th European Association for Sociology of Sport, May, 27th-30th 2009, 
Rome, Italy.

— Juncà, A. “Sport and National Identity discourses in the Catalan/Spanish press” a la 
5th Conference of the European Association for Sociology of Sport, 22-25 May, 2008 Bled, Es-
lovènia.

— Martín, Montserrat “In & Out of the pitch”. The North American Society for the So-
ciology of Sport (NASSS) Annual Meeting, Denver (EEUU), 5-8 de novembre de 2008.

— Martín-Horcajo, Montserrat; Sicilia-Camacho, Alvaro “Autonomy through self-as-
sessment in physical education teacher education. Is it possible?” BERA Annual Conference. 
Edinburg (Escòcia) 3-6 setembre 2008.

— Gilson N; McKenna J; Puig-Ribera A; Brown W. “The imapct of route and inciden-
tal walking on waist adiposity: a randomised workplace intervention”. Australian Conference of 
Science and Medicine in Sport (ACSMS). Hamilton Island (Austràlia), octubre 2008.

Convenis de transferència de coneixement
— Puig Ribera, A: Assessorament a la Regidoria d’Esports de l´Ajuntament de Centelles 

en el desenvolupament d´un Programa d´Activitat Física per a la millora de la salut de la població 
a través dels serveis oferts pel centre esportiu municipal (1.400 euros).

Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades
— Tesis doctoral “Prevalencia y factores asociados al hábito sedentario y a la intención 

de práctica de actividad física en alumnado universitario”. Doctorand: Rodolfo Iván Martínez 
Lemos. Universidad de Vigo. Data de lectura: 4/11/2008. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
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Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— Projecte de recerca “Derivació a un programa d´activitat física (PPAF) des dels Cen-

tres d´Atenció Primària: crea adherència a mig termini? Assaig aleatori controlat”. 1r premi del 
IX Ajut a la recerca en atenció primària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comu-
nitària (10.000 euros). Referència: 507/2008. Durada de l’ajut: 2 anys (2009-2010).

Projectes finançats per convocatòries no competitives
— Projecte de recerca “Valoració del nivell d’activitat física a les consultes d’atenció pri-

mària: validació de qüestionaris al català i castellà”. Finançat per la Fundació d’Atenció Primària 
(FAP) (500 euros). Durada de l´ajut: 2 anys: 2008-2009.

Revisor (referee)
— Revisora de tres articles per a la Comisió de Recerca de la UVic

GRUP DE RECERCA EN DISTRIbUCIÓ ESPACIAL DE PObLACIÓ, ACTIVITAT I RENDA
Coordinador: Joan Carles Martori Cañas
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 i Sara Puigví Vilà.

Activitat general del grup
La segregació residencial a Catalunya:•	  La finalitat és estudiar des d’un punt de vista espacial com i 
on es produeix la integració dels nous ciutadans i analitzar la possible existència de segregació 
residencial. 
Determinants salarials i índex de renda salarial per seccions censals:•	  La finalitat és millorar la com-
prensió dels determinants salarials a Catalunya i analitzar l’evolució de l’estructura salarial i 
les causes d’aquesta evolució. També es pretén estudiar quins són els factors explicatius bàsics 
per entendre la divisió espacial de les activitats productives. 
Mètodes quantitatius:•	  Aquesta és una línia instrumental dins el grup de recerca, la finalitat a 
mitjà termini és desenvolupar metodologies que es puguin aplicar en les altres dues línies de 
recerca del grup i que són més pròpies de l’economia aplicada. 

Anàlisi teòrica del funcionament de les xarxes econòmiques (matemàtica aplicada).  .

Anàlisi del transport (investigació operativa).  .

Anàlisi de la supervivència (estadística).  .

Resultats avaluables assolits
— Martori, J.C.; Hoberg, K. Immigrants a les ciutats. Segregació i agrupació territorial de la pobla-

ció estrangera a Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2008. (Llibre)
— Madariaga, R.; Martori, J.C.; Oller, R. “La desigualdad espacial de la Renta Salarial en el 

Área Metropolitana de Barcelona”. XXII Reunión anual ASEPELT. Barcelona, 18-20 de juny 
de 2008. (Comunicació estatal).
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— Madariaga, R.; Martori, J.C.; Oller, R. “The spatial inequality of wage income in Barce-
lona Metropolitan Areas”. 48th Congress of the European Regional Science Association. Liver-
pool, 27-31 d’agost de 2008. (Comunicació internacional).

— Martori, J.C.; Hoberg, H. “Spatial Approach in the Analysis of Immigrants Clusters in 
Urban Areas”. European Population Conference 2008. Barcelona, 9-12 de juliol de 2009. (Comu-
nicació internacional).

— Martori, J.C.; Hoberg, K. “La segregació residencial de la població estrangera. Com inter-
pretar les dades?” 2n Simposi sobre la Immigració a Catalunya. Barcelona, 27-28 de novembre de 
2008. (Ponència estatal).

— Saldaña, J.; Garcia-Domingo, J.L. “Pair approximation for spatial forest dynamics with 
competition for light”. ECMTB08 Conference, Edinburgh, 30th June - 4th July, 2008. (Ponèn-
cia internacional).

— Garcia-Domingo, J.L., Saldaña, J.: “Spatial models for forest dynamics”, UNINET Work-
shop: New directions in Network Modelling, Paris 9th-12th June, 2008. (Ponència internacion-
al)

— Saldaña, J.; Garcia-Domigo, J.L. “Spatial forest dynamics with competition for light: a 
pair approximation approach”. Conference on Mathematical Biology: Modeling and Differen-
tial Equations. CRM, Bellaterra, Barcelona. February 9-13 2009. (Ponència internacional).

— Garcia-Domingo, J.L.; Juher, D.; Saldaña, J. “Degree correlations in growing networks 
with deletion of nodes”, NetSci Conference, Norwich, 23th-27th June, 2008. (Pòster internac-
ional).

— Segregació residencial de la població immigrant: indicadors i models de predicció. Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. (Projectes 
finançats).

— Métodos avanzados de análisis de supervivencia en estadística genética. MTM2008-
06747-C02-00 Ministerio de Ciencia e Innovación. (Projectes finançats).

— MTM2008-06349-C03-02: Ecuaciones de Evolución, Redes Complejas y Dinámica de 
Poblaciones. Investigador principal: Joan Saldaña i Meca (UdG). Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. (Projectes finançats).

— Anuari Socioeconòmic d’Osona. Versió WEB. (Convenis de transferència de coneixe-
ment).

— Estudi de la segregació residencial de la població estrangera en el context del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal de Vic. Ajuntament de Vic. (Convenis de transferència de coneixe-
ment).

— Estudi de la segregació residencial de la població estrangera a Manlleu. Ajuntament de 
Manlleu. (Convenis de transferència de coneixement).

— Madariaga, R.; Martori, J.C.; Oller, R. «The spatial inequality of wage income in Barce-
lona metropolitan area». Document de recerca de la UVic. (Document de recerca).

— Zheng, L.; Zelen, M. “Urn sampling, interval censoring and proportional hazard models: 
tests and relationships”. Statistical Modelling. Revisat 2009. (Referee).

— Marín, F.; Comella, A.; Barranco, Ll.; Casas, J.C.; Cirera, E.; Pagès T. “Evolució de la prev-
alença de l’obesitat infantil en nens i nenes que practiquen esport extraescolar a Osona entre els 
anys 1985 i 2005”. Document de recerca de la UVic. Revisat 2009. (Referee)
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— “A methodology to approach immigrants land use in metropolitan areas”. Cities. The In-
ternational Journal of Urban Policy and Planning. Revisat 2009. (Referee)

— Yamaguchi, W.; Kondoh, M.; Kawata, M. “Effects of the evolution of prey use on the 
relationship between food web complexity and stability”. Proceedings of the Royal Society B. 
Revisat 2009. (Referee).

GRUP DE RECERCA EN EMPRÈN-ESTUDIS D’EMPRENEDORIA
Coordinador: Alejandra Aramayo García
Membres del grup: Anna Perez, Anna Sabata, Carme Viladecans, Carme Portet, César Duch, 
Joana Diaz, Jesús Vinyes, José Antonio Corral, Pilar Soldevila, Ramon Gisbert i Núria Arimany.

Activitat general del grup
El grup de recerca se centra en l’estudi de temes propis de la vessant empresarial de l’activitat 
emprenedora i de la innovació. La recerca s’estructura en quatre línies:
1.- Emprenedoria i management

L’objectiu d’aquesta línia és identificar i analitzar els elements clau del procés emprenedor en 
la gestió organitzacional, en la gestió de projectes innovadors sostenibles i en el finançament 
de l’emprenedoria. Les variables s’analitzaran segons les diferents etapes del cicle de vida em-
presarial, tant a la fase inicial de creació de l’empresa com a les fases posteriors de creixement, 
consolidació i maduresa.

2.- Emprenedoria i societat
Analitzar la relació entre l’emprenedoria i determinats aspectes socials i econòmics rellevants, 
com ara la creació d’ocupació, la immigració, les especificitats de l’emprenedoria femenina, 
les polítiques públiques a favor de la creació d’empreses, microcrèdits i canvi social, el rol de la 
universitat en la generació de nous projectes empresarials, etc.

3.- Emprenedoria i sector d’activitat
Estudiar la influència de l’entorn en el procés emprenedor. Les característiques fonamentals 
del sector d’activitat, com ara el cicle de vida de la indústria i el règim tecnològic, determinen 
les oportunitats per a la creació i la innovació, condicionen les possibilitats de supervivència 
de les empreses –tant a les noves com a les ja introduïdes-, i influeixen en l’estructura organit-
zativa així com en l’estil de direcció.

4.- Els aspectes comptables de l’emprenedoria i la innovació
Estudiar i analitzar l’emprenedoria i la innovació des de la seva vessant comptable i finance-
ra, fent èmfasi en els trets que diferencien les empreses innovadores de la resta d’empreses. 
Es tracta d’analitzar les relacions existents entre l’emprenedoria i els sistemes d’informació 
comptable i financera per a la presa de decisions  oportunes en cada etapa de la vida empresa-
rial. Aquest estudi engloba aspectes vinculats amb la comptabilitat financera, la comptabilitat 
de costos i la utilització de diferents fonts de finançament.
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Resultats avaluables assolits

Producció científica: publicacions, congressos i altres.
— Articles de recerca publicats en una revista indexada a l’ISI Web of Knowledge i amb ín-

dex d’impacte que es trobi en el PRIMER i SEGON quartil del grup escollit.  Resultat declarat: 
1 Article A – Autor Ramon Gisbert.

— Article en revista especialitzada no indexada (I/E). Articles publicats en una revista in-
dexada al CARHUS amb categoria D – Resultat declarat: 7 articles – Autors: N. Arimany (4), P. 
Soldevila (2), A. Aramayo (1).

—  Coautor de llibre, edició crítica o monografía. Resultat declarat: 1 -- Autor: Ramon Gis-
bert. 

—  Coautor capítol de llibre, opuscle o estudi introductori. Resultat declarat: 1 – Autor: 
Ramon Gisbert.

— Comunicació (I/E). Resultat declarat: 3 Internacional, Autor: N. Arimany; J. A. Corral; 
P. Soldevila; 2 Estatal, Autor: N. Arimany; A. Pérez.

Projectes finançats, transferència de coneixement i altres activitats de recerca
— Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades. Resul-

tat declarat: 2 – Autor: N. Arimany; A. Pérez.
— Convenis de transferència de coneixement. Resultat declarat: 1 – Coordinador: J. A. 

Corral.

Altres activitats del grup 
— Idea-Crea. Programa de difusió de l’esperit emprenedor i la cultura de la innovació a l’entorn 
de la Universitat de Vic. El programa es concreta en dues accions:
 — Workshop “Aprendre a emprendre”,
— Concurs de projectes de creació d’empresa, “De la idea a l’acció”
— Concurs de Borsa. Àmbit d’actuació: Finançament.

GRUP DE RECERCA EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Coordinador: Pere Pujolàs i Maset
Membres del grup: Jaume Carbones Lopez, M.Teresa Casas Pardo, Manel-Dionis Comas 
Mongay, Josep Ramon Lago Martinez, Jaume Miquel March Amengual, Marta Marimon Marti, 
Josep Marti Olivella, Milagros Ascension Naranjo Llanos, Nuria Padros Tuneu, Olga Pedragosa 
Xucla, Pere Pujolas Maset, Ramon Riera Euras, Gemma Riera Romero, Robert Ruiz Bel, Manel 
Sanchez Cano, Jesús Soldevila Pérez, Lluís Solé Salas,

Activitat general del grup
1. Aprenentatge cooperatiu: Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) l’anàlisi de les 

interaccions entre iguals en els equips d’aprenentatge cooperatiu; b) el desenvolupament de 
recursos didàctics adreçats a ensenyar a aprendre en equip i propiciar el desenvolupament de 
competències comunicatives i socials; i c) l’aplicació d’estructures de l’activitat cooperatives 
en entorns virtuals.
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2. Processos de formació i assessorament a professionals de l’educació per a la millora de la pràctica edu-
cativa: Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) la introducció, generalització i 
consolidació de mesures i pràctiques en els centres que afavoreixin la inclusió de l’alumnat; i 
b) el desenvolupament d’eines, recursos i estratègies utilitzades en els processos de formació 
i assessorament que facilitin la introducció, generalització i consolidació de pràctiques de mi-
llora.

3. Disseny Universal de l’Aprenentatge (Universal Design for Learning): Aquesta línia abasta l’estudi, 
recerca i innovació en: a) el desplegament dels currículums escolars en els centres docents que 
imparteixen les etapes de l’educació infantil, primària i secundària; b) la planificació educativa 
individualitzada (Plans Educatius Individualitzats); c) plans d’estudi i serveis en l’àmbit univer-
sitari; d) dispositius, opcions i recursos per a l’accés, el progrés i la participació universal en en-
torns educatiu generals; d) aspectes teòrics i conceptuals sobre disseny de currículums escolars 
generals.

4. Competències comunicatives en l’alumnat amb discapacitat: Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i 
innovació en pràctiques d’atenció a alumnat amb discapacitat en l’àmbit educatiu escolar pel 
que fa a: a) l’àmbit de les aules i centres escolars, la intervenció sobre l’alumnat i les seves famí-
lies; b) la intervenció de diferents professionals (professorat, especialistes i personal auxiliar); 
c) l’avaluació del progrés de l’alumnat en l’assoliment de diferents fites educatives i, molt singu-
larment, en l’àmbit de les competències comunicatives.

5. Anàlisi i millora de pràctiques d’inclusió escolar en centres d’educació infantil, primària i secundària obli-
gatòria: Aquesta línia se centra en l’estudi, la recerca i la innovació en transformacions de l’or-
ganització i funcionament de centres docents d’educació infantil i obligatòria des de finalitats 
de foment de la inclusió escolar de tot l’alumnat en entorns escolars ordinaris o generals.

Resultats avaluables assolits

Llibres 
— Pujolàs, P. (2008) 9 Ideas clave: el aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó.
— Sánchez Cano, M. (coord.) (2009). La conversa en petits grups a l’aula. Barcelona: Graó.

Capítols de llibre
— Marimon, M. (2008). “Una experiencia de aprendizaje colaborativo en un contexto 

de formación virtual” A: Roig, R. (Coord.); Blasco, J.; Cano, M.A.; Gilar, R.; Grau, S.; Lledó, A. 
(Eds.) Investigación e inovación en el conocimiento educativo actual. Alcoy: Editorial Marfil.

— Lago, J.R.; Pujolàs, P. (2009) “Bibliografia comentada”. A: Macarulla, I.; Saiz, M. Bue-
nas prácticas de escuela inclusiva. Barcelona: Graó. pp.213-223.

— Sánchez Cano, M. (2009). “La llengua oral i la conversa a l’aula” A: Sánchez Cano, M. 
(coord.). La conversa en petits grups a l’aula. Barcelona: Graó.

— Sánchez Cano, M. (2009). “Les estratègies en la conversa” A: Sánchez Cano, M. (co-
ord.). La conversa en petits grups a l’aula. Barcelona: Graó.

— Soldevila, J. “Le leggi educative per l’inclusione delle persone con deficit? à o finzi-
one?”. Pròleg del llibre: Imola, A. “Le leggi verso le buone prassi dell’integrazione nell’ambito 
della Pedagogia Speciale”. Pisa: ETS, 2008.
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— Naranjo, M.; Colomina, R.; Rochera, M.J.; (2008). “La perspectiva de los usuarios 
sobre la calidad de los materiales educativos multimedia y los procesos formativos en línea: usos, 
utilidad y valoración”. A: Barberà, E.; Mauri, T.; Onrubia, J. (coords). Cómo valorar la calidad de la 
enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Graó.

— Naranjo, M.; Colomina, R.; Rochera, M.J.; (2008). “La perspectiva de los usuarios 
sobre la calidad de los materiales educativos multimedia y los procesos formativos en línea: usos, 
utilidad y valoración”. A: Barberà, E.; Mauri, T.; Onrubia, J. (coords). Cómo valorar la calidad de la 
enseñanza basada en las TIC. Barcelona: Graó.

Articles en revistes indexades
— Pujolàs, P. (2009) “La calidad en los equipos de aprendizaje cooperativo. Algunas consi-

deraciones para el cálculo de cooperatividad”. Revista de Educación, núm. 349 maig-agost. Madrid.
— Pujolàs, P. (2009) “El maestro artesano y el compromiso social de la pedagogía” Cua-

dernos de Pedagogía, num. 390. maig 2009. Barcelona.
— Marimon, M. (2009). “El fòrum de discussió com a espai d’interacció educativa en 

entorns semipresencials o a distància”. Revista Catalana de Pedagogia, volum 6, 2007-2008, p.315-
327.

— Carbonés, J.; Cases, M.T.; Riera, R. (2008) “El repte de l’escola inclusiva a Osona”. 
Àmbits de Psicopedagogia: revista catalana de psicopedagogia i educació. Núm. 23. 

Articles en revistes especialitzades no indexades
— Ruiz, R.; Padrós, N.; Pedragosa, O. (2009). “Ensenyament Multinivell i Disseny Uni-

versal de l’Aprenentatge. Aplicacions en el nostre context educatiu per a l’accessibilitat i l’accés 
al currículum escolar des d’una perspectiva inclusiva”. Caixa d’Eines. núm. 8. Generalitat de Cata-
lunya. Departament d’Educació

— Pujolàs, P. (2008) “XXV Jornades d’Universitats i Educació Especial i V Congrés 
d’Universitats i Educació Especial: “Educació Inclusiva, Interroguem L’experiència”. Papers 
d’Educació. Núm, 8. Juliol 2008. Vic.

Participació en congressos

Ponències Estatals 
— Comas, M.D. “Familia y Psicologia: relaciones difíciles en la familia”. A: VII. Congre-

so de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Salamanca. Juny de 2008.
— Lago, J.R. “Projecte PAC: Programa didàctic inclusiu per atendre a l’aula l’alumnat 

amb necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa”. Ponència Seminari “Planes de 
mejora en el CEIP: Hacia la escuela inclusiva”. 16 de febrer 2009.

— Lago, J.R. “El alumnado como recurso para responder a la diversidad en el aula”. Jor-
nadas La Orientación Educativa como herramienta para la inclusión. 9-13 de febrer de 2009.

— Pujolàs, P. “Las aulas inclusivas y el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de las 
competencias básicas”. Jornadas La Orientación en la LOE. Don Benito (Badajoz), 14-15 de no-
vembre de 2008.
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— Pujolàs, P. “Aprendizaje Cooperativo”. VI Jornadas ACES. Osuna (Sevilla), 25 de no-
vembre de 2008.

— Pujolàs, P. “Trabajo cooperativo”. Jornadas La Escuela inclusiva: La diversidad como 
valor. Illescas (Toledo), 22 de gener de 2009.

— Pujolàs, P. “El aprendizaje cooperativo como método y contenido de inclusión educa-
tiva”. Jornadas Hacia una Escuela Inclusiva. Málaga, 6 de maig de 2009.

— Pujolàs, P. “El Proyecto PAC: Programa para el desarrollo de las competencias bási-
cas basado en el aprendizaje cooperativo”. III Encuentro Provincial de Educación Secundaria: 
Aprendizaje Cooperativo. Orcera (Jaén), 22 d’abril de 2009.

— Pujolàs, P. “El aprendizaje en grupos cooperativos”. Seminario Regional de Estrategi-
as de compensación educativa y atención al alumnado de íntegración tardía en el sistema educa-
tivo. Murcia, 28 de mayo de 2009.

— Ruiz, R. “Plans individualitzats d’accés al currículum, progrés en el currículum i parti-
cipació en entorns escolars normals. Enfocaments multidimensionals”. IV Jornada Interuniver-
sitària d’Estudiants d’Educació Especial. Realitats de l’escola inclusiva i perspectives de futur. 
URL. Barcelona, 31 de març de 2009.

— Naranjo, M. “Evaluación de competencias”. En el marc de les Jornades sobre “Inter-
vención estratégica. Metodología y evaluación de competencias (DPM)”. Utrillas, 2 de febrero 
de 2009.

— Naranjo, M. “Aprendizaje cooperativo como estrategia para la atención al alumnado 
de contextos multiculturales”. En el marc de les Jornades sobre “La Interculturalidad: una tarea 
compartida”. Santander, 12 de març de 2009.

— Naranjo, M. “Tarefas complexas, avaliación e motivación do alumnado: o traballo co-
operativo na aula”. En el marc de les Jornades sobre “Prenvención do absentismo e abandono 
escolares. Propostas de intervención”. Pontevedra, 16 de març de 2009.

— Naranjo, M. “Tarefas complexas, avaliación e motivación do alumnado: o traballo co-
operativo na aula”. En el marc de les Jornades sobre “Prenvención do absentismo e abandono 
escolares. Propostas de intervención”. A Coruña, 17 de març de 2009.

— Naranjo, M. “Tarefas complexas, avaliación e motivación do alumnado: o traballo co-
operativo na aula”. En el marc de les Jornades sobre “Prenvención do absentismo e abandono 
escolares. Propostas de intervención”. Vigo, 18 de març de 2009.

— Soldevila, J. “L’emoció de conèixer i el desig d’existir”. En el marc de l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior de la Facultat de Ciències de l’Educació de Lleida. 24 de Novembre de 
2008.

Comunicacions Internacionals
— Soldevila, J.; Naranjo, M. “La inclusión de alumnos con discapacidad en un centro or-

dinario: La historia de dos niños”. VI Congreso Internacional y XXVI Jornadas Nacionales de 
Universidades y Educación Especial. Cuenca, 30 març-2 abril 2009.

— Marimon, M. “Aprendizaje colaborativo en red en educación superior”. XIV Congre-
so Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. Saragossa, 17 a 20 de setembre de 2008.

— Marimon, M. “Aprendizaje colaborativo en red”. V Congreso Iberoamericano de Do-
cencia Universitaria. Valencia, 29, 30 i 31 d’octubre de 2008.
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— Riera, G.; Pedragosa, O.; Serra, A. “Algunas reflexiones de ética aplicada entorno a la 
educación inclusiva”. XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. Educación, 
Ciudadanía y Convivencia, Diversidad y Sentido Social de la Educación. Saragossa del 17 al 20 de 
setembre de 2008. 

— Pedragosa, O.; Riera, G.; Serra, A. “Escuela y formación para la ciudadanía, algunas 
reflexiones entorno a la atención a la diversidad” XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano 
de Pedagogía. Educación, Ciudadanía y Convivencia, Diversidad y Sentido Social de la Educaci-
ón. Saragossa del 17 al 20 de setembre de 2008.

Comunicacions Estatals
— Comas, M.D. “Características de las intervenciones psicosociales dirigidas a nños y 

adolescentes en una unidad de cuidados paliativos”. A: VII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos. Salamanca. Juny de 2008.

— Lago, J.R. i altres “Escola i comunitat intercultural: estrategies de treball comunitari 
al barri sud i centre de Vic”. III Jornada de Recerca i Immigració. 9 de desembre de 2008.

— Soldevila, J.; Boluda, G.; Callarisa, J.; Ramírez, E.; Alloubi, Y.; Güell, E. “La xarxa in-
terna i externa als Tallers de Suport a la Tasca Escolar”. 1r Congrés de Formació per al Treball en 
Xarxa a la Universitat. Barcelona, 12 i 13 de febrer de 2009.

— Padrós, N.; Carrillo, I.; Collelldemont, E. “La ética como patrimonio escolar y peda-
gógico”. III Jornadas de la Sociedad para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo. Hues-
ca, 1-3 octubre de 2008.

Pòsters Estatals
— Collelldemont, E.; Padrós, N. “L’amistat: tòpic en les representacions de llibres esco-

lars per a la infància”. I Jornades d’Educació Emocional i Social. Vic, 6-7 de març de 2009.
— Marimon, M. “Construcció de les identitats dels joves mitjançant la Web 2.0”. Jorna-

des d’Educació Emocional i Social organitzades pel Departament de Psicologia de la Facultat 
d’Educació. Vic, 6 i 7 de març de 2009.

Transferència de coneixement
— Ruiz, R.; Marimon, M. Contracte per a l’elaboració de materials sobre ensenyament 

multinivell (WEMAC). Departament d’Educació, expedient núm. 1782/08. Import: 14.000€. 
Data: 10 de juliol de 2008.

— Lago, J.R.; Naranjo, M.; Romero, G. han participat en l’assessorament sobre la im-
plantació de l’aprenentatge cooperatiu a la comarca de l’Anoia durant el curs 08-09, dins el con-
veni entre el CIFE i el Servei Educatiu de l’Anoia.

— Lago, J.R.; Naranjo, M. han participat en l’assessorament sobre la implantació de 
l’aprenentatge cooperatiu a la comarca del Solsonès durant el curs 08-09, dins el conveni entre el 
CIFE i el Servei Educatiu del Solsonès.

— Naranjo, M. ha participat en l’assessorament sobre la implantació de l’aprenentatge 
cooperatiu a la comarca d’Osona durant el curs 08-09, dins el conveni entre el CIFE i el Servei 
Educatiu d’Osona.
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Projectes finançats
— Pujolàs, P. Direcció del projecte finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia: 

“Proyecto PAC: Programa didactico inclusivo para atender en el aula al alumnado con necesida-
des educativas diversas. una investigacion evaluativa.” (Referència: SEJ2006-01495/EDUC). En 
aquest mateix projecte hi col·laboren la major part de membres del GRAD. 

Altres activitats del grup 
— Padrós, N. i Riera, G. Organització de les Jornades d’Educació Emocional i Social. 

Vic, 6-7 de març de 2009.
— Padrós, N. Organització de les Jornades Tècniques “Els museus pedagògics virtuals, la 

difusió com a instrument de patrimonialització del sfons educatius”. Vic, 7 de juny de 2008.
— Marimon, M. Impartició del curs de formació de 25h “Creació d’entorns educatius a 

Internet” al centre educatiu Pare Coll de Vic, finançat per la Fundació IL3-UB (Institut de For-
mació Contínua de la Universitat de Barcelona) i la USOC (Federació d’Ensenyament d’Osona).

— Riera, G. Participació com a docent en el Curs de formació sobre el certificat d’apti-
tud pedagògica, realitzat a la Universitat de Vic durant el curs 08-09.

GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, LLENGUATGE I LITERATURA
Coordinador: Llorenç Comajoan Colomé
Membres del grup: Vanesa Amat i Castells, Rosa Boixaderas i Sáez, Mariona Casas i Deseuras, 
Llorenç Comajoan i Colomé, Eusebi Coromina i Pou, Jordina Coromina i Subirats, Marta Co-
rominas i Salom, Assumpta Fargas i Riera, Núria Medina i Casanovas, Teresa Puntí i Jubany i 
Anna Vallbona i González

Activitat general del grup
Didàctica de la llengua•	

Didàctica de les segones llengües•	

Didàctica de la literatura•	

Sociolingüística•	

Lingüística•	

Resultats avaluables assolits

Projectes
— Ajut 2008ARIE00072. “Anàlisi del grau d’adequació de la formació lingüística i dis-

cursiva dels mestres al context escolar actual”. Generalitat de Catalunya. Quantitat: 7000 euros.

Publicacions
— Ayats, M.; Bernal, M.C.; Codina, F.; Fargas, A. Primer diccionari. Segona edició. Vic: 

Eumo Editorial, 2009.
— Boixaderas, R. Recensió de “Multiplica. Produccions matemàtiques”. Escola catalana. 

Núm. 455.
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— Boixaderas, R. Recensió de “L’altra cara de l’adopció”. Escola catalana. Núm 446.
— Bretxa, V.; Comajoan, L.; Sorolla, N. (2008). “De les pràctiques monolingües familiars 

a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja”. Noves SL. Revista de 
Sociolingüística. Hivern 2008. pp. 1-15.

— Comajoan, L. (2008). “Què és l’ecosociolingüística i per a què serveix?”. Revista 
d’Igualada. Núm 31, pp. 41-48.

— Comajoan, L. “¿Por qué hay dos maneras de hablar del pasado en español? No es así en 
inglés. Eso del imperfecto y el pretérito es confuso”. A: El español a través de la lingüística. Somer-
ville: Cascadilla Press, 2008.

— Comajoan, L. “Recensió de El català i la Unió Europea”. A: Revista de Llengua i Dret. 
Núm 50. pp. 443-445. Barcelona: Escola d’Administració Pública, 2008.

— Comajoan, L.; Lloret, Maria-Rosa. (2007) “Catalan linguistics: new trends and fi nd-(2007) “Catalan linguistics: new trends and find-
ings”. Catalan Review. Vol. 21, pp. 103-123. [Nota: l’article ha sortit amb data de 2007 però es va 
publicar l’any 2008].

— Comajoan, L. i Lloret, Maria-Rosa. “New perspectives in linguistics”. Catalan Review. 
Vol. 21. North American Catalan Society. [Nota: el volum ha sortit amb data de 2007 però es va 
publicar l’any 2008].

— Comajoan, L. et al. “La diversidad (lingüística) en entornos multilingües: Observa-
ciones durante el periodo de prácticas de psicopedagogía” A: I Jornadas sobre Lenguas, Cur-
rículo y Alumnado Inmigrante. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008.

— Fargas, A. (2009). “L’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia: una qüestió només 
de regles?”. Articles de didàctica de la llengua i la literatura. Núm. 48, pp. 34-49.

— Medina, N. i Vallbona, A. (2009) “L’ensenyament de l’anglès: reptes de futur”. Papers 
d’Educació. Núm. 9.

Comunicacions
— Amat, V. “Les llengües dels contes: literatura infantil i diversitat lingüística a l’escola”. 

Jornades: El tractament integrat de les àrees de llengua a l’escolaritat obligatòria. Facultat de 
Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 7, 8 i 9 de maig de 2009.

— Arroyo, L.; Bretxa, V.; Comajoan, L.; Vila, F.X. “El plurilingüisme als centres de re-
cerca d’excel.lència: el Parc Científic de Barcelona”. V Congrés Català de Sociologia. Barcelona, 
17-18 d’abril de 2009.

— Casas, M. “Anàlisi de l’actuació discursiva oral d’un mestre novell en una classe de llen-
gua catalana de 4t de primària: la gestió de l’aula i la construcció del coneixement”. Treball de 
recerca del màster de recerca en Didàctica de la llengua i la literatura de la UAB, setembre 2008.

— Comajoan, L. “El paper de la motivació i l’actitud en l’aprenentatge de llengües”. III 
Jornades de Llengua i Inmigració. Barcelona, 11 de novembre de 2008.

— Comajoan, L. “Actituds i confiança lingüístiques en l’alumnat de primària”. Trobada 
Interuniversitària per al Diàleg Intercultural. Barcelona, 12 de desembre de 2008.

— Comajoan, L. “La diversidad lingüística en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior: estrategias y experiencias en las universidades catalanas”. III Congrés de l’Associació 
de Programes Universitaris Nord-americans a Espanya. Barcelona, 19-21 de juny de 2008.
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— Comajoan, L. “Sociolinguistics and second language acquisition in Catalonia: learning 
Catalan in a multilingual society”. EAAL 8th Annual Conference: Language policy and cultural 
change. Tallinn, Estònia, 23-24 d’abril de 2008.

— Comajoan, L. i Gomàriz, E. “La autoconfianza lingüística de los escolares de primaria 
en entornos multi-lingües de Cataluña”. Hispanic Linguistics Symposium, Laval, Canadà, 23-26 
d’octubre de 2008.

— Comajoan, L., Nogué, N. i Gomàriz, E. “Oral testing in Catalan: Evolution in theory 
and practice”. Congrés de l’Associació Internacional de Lingüística Aplicada, AILA. Essen, Ale-
manya, 24-29 d’agost de 2008.

— Coromina, E. Ponent de la taula rodona “Assessorament Lingüístic: Funcions i Cri-
teris”. Setè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Organitzat pel Club 16, del 
Departament de Lingüística Catalana de la UB. Celebrada a l’Aula Magna de la UB, el 17 de no-
vembre de 2009.

— Coromina, E. “El sustrato religioso en la historia y en la lengua de ‘La Plaça del Dia-
mant’ de Mercè Rodoreda”. Convegno Internazionale di Poetica e Cristianesimo Flannery 
O’Connor, Ragione, Fiction e Fede. Università Pontificia della Santa Croce. Roma. 20-22 d’abril 
de 2009.

— Gomàriz, E. i Comajoan, L. “Autoconfiança i actitud lingüístiques de l’alumnat de sisè 
de primària de Vic”. 21è Col·loqui Germano-Català, Kiel, Alemanya, 9-11 d’octubre de 2008.

— Simó, Núria. i Puntí, Teresa. “El treball interdisciplinari a 1r curs d’Educació Social 
de la Facultat d’Educació de la UVic: una experiència on tots aprenem a treballar en xarxa”, dins 
Formació i treball en xarxa en societats complexes [CD-Rom]. Barcelona: Fundació Bofill, 2009.

— Vallbona, A. “Implementing CLIL in the primary classroom”. I Taula Rodona Inter-
nacional sobre programes AICLEE/III Trobada semi-immersió a Catalunya. Bellaterra, UAB, 
28-29 d’abril de 2009.

Altres activitats del grup
— Coorganització del curs Anàlisi de dades qualitatives amb Atlas.ti (juntament amb el 

GREUV de la UVic). UVic: 20 i 21 de gener de 2008.
— Comajoan, L. Representant de la UVic a la reunió de l’European Network of Teacher 

Training Institutes (ENTTI), organitzat per Mercator European Research Centre on Multi-Mercator European Research Centre on Multi-
lingualism and Language Learning. Leeuwarden (Holanda), 2-4 de juny de 2009. L’objectiu de 
l’ENTTI és establir una xarxa d’institucions de formació de mestres en contextos plurlingües 
amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi tant d’experiències acadèmiques (jornades de recerca, 
seminaris internacionals, etc.) com de formació (intercanvi d’estudiants en pràctiques i de mes-
tres, etc.).

— Comajoan, L. Avaluador d’articles en les revistes següents: Bilingualism: language and cogni-
tion, Foreign Language Annals i The Modern Language Journal.
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GRUP DE RECERCA EN RECERCA EDUCATIVA
Coordinador: Antoni Tort i Bardolet
Membres del grup: Jaume Carbonell, Isabel Carrillo, Josep Casanovas, Eulàlia Collelldemont, 
Jordi Collet, Esther Fatsini, Cati Gomez, Rosa Guitart, Jordi Martí, Pilar Prat, Núria Simó, Jo-
an Soler, Jacint Torrents i  Antoni Tort.

Activitat general del grup

1. Línia de recerca “Ciutadania, immigració i educació”
1.1. Immigració i educació

Realització i difusió de la recerca “Avaluació de l’Experiència Pilot ‘Espais de Benvingu-
da Educativa’ a Vic i a Reus durant el curs 2008-09”. Responsable: Núria Simó (GREUV-
UVIC). Projecte presentat en el marc de la convocatòria ARAFI 2008 i  el Departament 
d’Educació i la recerca ja s’ha iniciat. Hi participen quatre membres del GREUV.
Acabament dels treballs d’avaluació i assessorament en el programa europeu Comenius 
“Progetto B.E.L.L. Formazione operatori scolastici.” ID 129454-CP-1-2006-1-IT- Come-
nius- C21. Liderat per IRRE, (Institut de recerca educativa de la regió de la Toscana) en què 
s’analitza la utilització de la metodologia montessoriana en l’escolarització d’infants roma-
nesos tant a Itàlia com a Romania, així com la formació del professorat. Període 2006-2010.

1.2. Polítiques educatives contra l’exclusió, en l’àmbit local, nacional i internacional
Posada en marxa i realització  de la recerca “Repensar el éxito y el fracaso escolar de la edu-
cación secundaria desde la relación de los jóvenes con el saber.” IP: Fernando Hernández 
(FINT-UB). Pertanyent a la Convocatòria de Projectes I+D+I del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. EDU2008-032872008-2011. Hi participen dos membres del GREUV. 

1.3. Educació i gènere. El paper de la dona en l’educació
Realització i difusió de la recerca: “Característiques dels models de gènere que tenen els i les 
adolescents“. Compta amb un ajut de l’ICD, Institut Català de les Dones. Període: 2007-
2010. Hi participen quatre membres del GREUV.
Realització de l’exposició “Mestres i Pedagogues”, vinculada al Projecte del Grup de Recerca 
Estudis de Gènere: Dona i societat de la UVic: “Catalanes Rellevants”. L’apartat sobre cata-
lanes rellevants en el camp educatiu va ser dut a terme per membres el GREUV. Ara se’n fa 
difusió amb una exposició que s’inaugurarà el juny del 2009. 

2. Línia de recerca “Territori i educació”
2.1. Museus i Pedagogia

Acabament els treballs de recerca que fonamenten els continguts inicials per a la “Creació 
d’un model de museu pedagògic virtual”. 
Realització i acabament de la recerca: “Ciudadanía, identidades complejas y cultura políti-
ca en los manuales escolares españoles (1978-2006)”. IP: Gabriela Ossenbach, directora del 
centre d’investigació MANES (Manuales Escolares) de la UNED. Finançat per I+D+I amb 
el codi SEJ2007-66097, en què participen dos membres del GREUV.
Realització i acabament de la recerca: “Estudio de los materiales escolares sobre educaci-
ón en valores del Fondo Documental del CEINCE. Finançament: CEINCE. Investigadora 
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responsable: Isabel Carrillo (GREUV-UVic). Del 2008 al 2009. Ajut: Despeses d’estada al 
centre d’investigació de CEINCE. Hi participen tres membres del GREUV.
Elaboració d’un CD sobre Museus i Pedagogia per encàrrec de l’editorial Wolters Kluwer 
(2009)

2.2. Educació i municipis petits
Continuïtat dels estudis sobre educació i territori  dels petits municipis de la província de 
Barcelona en el marc dels encàrrecs que des del 2006 fa l’Àrea d’Educació de la Diputació de 
Barcelona, en la línia de donar suport i assessorament als petits municipis. Està prevista la 
continuïtat pels propers cursos. Cal assenyalar tres eixos o objectius:
a. Determinació i avaluació de bones pràctiques
b.  Assessorament de projectes i programes
c. Mapa de l’educació en els petits municipis
Desenvolupament del Projecte “Trama” per encàrrec de la Fundació Bofill i realització del 
I Congrés de Formació Inicial per al Treball en Xarxa a la Universitat. Complexitat, corres-
ponsabilitat i construcció del coneixement, adreçat al professorat universitari.

2.3. Evolució del pensament pedagògic i de les institucions educatives. 
Realització i publicació de diferents monografies sobre història de l’educació, tant de perso-
nalitats rellevants com d’institucions i corrents pedagògics; monografies vinculades a recer-
ques i projectes ja citats (Museu Pedagògic Virtual, Catalanes Rellevants, etc.). Hi ha estudis 
en curs sobre Marta Mata (estudi a partir d’un encàrrec editorial), Adolphe Ferrière (publi-
cació d’article en revista indexada i tesi doctoral en curs), Jesús Sanz (publicació d’article en 
revista indexada).
Així mateix, el membre del GREUV participa com investigador en el projecte inclòs en 
el “Plan Nacional de I+D+I: Evolución de la cultura profesional del docente en España”, 
(CS0200806194) liderat pel Dr. Mariano Fernandez Enguita, de la Universitat de Salaman-
ca. Curs 2008-2010.
En aquest apartat, també cal destacar el desenvolupament d’estudis sobre opinió pública i 
educació que ha donat lloc a dos volums i un article en revista indexada. 

2.4. Família, escola i entorn
Acabament i difusió de la recerca: “Desigualtats en l’accés a l’escolarització de 0 a 3 anys: una 
anàlisi dels criteris de priorització en l’accés a les escoles bressol sufragades amb fons pú-
blics.” Investigador responsable: Joan Subirats Humet (IGOP-UAB). Convocatòria ARIE 
2007. Codi: 2007/ARIE/00019, en què participen dos membres del GREUV. 
Acabament  i difusió de la recerca:  “Concurrència de projectes transversals i educatius als 
municipis. Anàlisi i propostes d’integració”. Conveni entre la  Diputació de Barcelona i 
l’IGOP (UAB) en el qual participa un membre del GREUV. 
Acabament i difusió de la recerca: “Noves famílies, noves polítiques”. Conveni entre la  Di-
putació de Barcelona, l’IGOP (UAB) i l’Ajuntament de Gavà en què hi participa un membre 
del  GREUV .

Resultats avaluables assolits
14 articles en revistes indexades
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10 articles en revsites no indexades
20 llibres i capítols de llibres
5 comunicacions internacionals
10 comunicacions estatals
5 ponències internacionals
20 ponències estatals
5 pòsters estatals
Participació en 11 projectes de convocatòries competitives
Participació en 5 projectes de convocatòries no competitives.

Altres activitats del grup

Comitès científics i organitzadors de congressos
— Participació en el Comitè científic del 13è Symposium international des musées de 

l’éducation et des collections de patrimoine scolaire. Institut National de Recherche Pédagogi-
que / Musée National de l’Éducation. Rouen 1-4 de juliol de 2009. Tema: Image et pédagogie.

— Participació en el Comitè científic del Primer Congrés Català d’Educació Social. Vic, 
26 i 27 de novembre de 2009. 

— Participació en el Comitè organitzador de les II Jornades Tècniques. La interpretació 
en els museus virtuals. Vic, juny 2009.

— Participació en el Comitè organitzador de les Jornadas CEINCE: Las historias de vida 
en los museos. Berlanga del Duero, octubre 2009.

— Participació en el Comitè organitzador de les IV Jornadas científi cas de la Sociedad Es-Participació en el Comitè organitzador de les IV Jornadas científi cas de la Sociedad Es-Comitè organitzador de les IV Jornadas científicas de la Sociedad Es-
pañola del Patrimonio Histórico-educativo. Vic, octubre 2009.

— Participació en el Comitè Científic del “Congrés internacional la integració dels fills i 
filles de les persones immigrades”, organitzat per la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de 
Catalunya. A celebrar el 2, 3 i 4 de novembre de 2009.

Disseny i Docència en nous Màsters 
El GREUV, és membre actiu del nucli promotor del “Màster Oficial en Educació Inclu-

siva”, que susbstitueix el Programa Interuniversitari de Doctorat sobre “Educació Inclusiva i 
atenció socioeducativa al llarg del cicle vital”. 

— Participació de membres del GREUV en el Màster universitari en “Estudis de Dones, 
Gènere i Ciutadania” que és un màster interdisciplinari impartit per l’Institut Interuniversitari 
d’Estudis de Dones i Gènere.

— Participació de membres del GREUV en el “Màster en envelliment actiu” de la UVic. 
— Participació de membres del GREUV en el “Màster de polítiques socials i mediació 

comunitària” que imparteixen conjuntament la UAB i la UB. 
— Participació de membres del GREUV en el disseny del “Màster en governança de cen-

tres educatius” que impartiran  els Moviments de Renovació Pedagògica i l’IGOP de la UAB.

171Recerca i publicacions



Lectura de tesis de dos membres del GREUV
— Cati Gomez i Lecumberri:  “Esport, intervenció educativa i exclusió social. Un estudi 

de casos”. Qualificada amb la màxima nota, excel·lent cum laude. INEFC/Universitat de Barce-
lona. 24 de febrer de 2009

— Jordi Collet i Sabe: “La civilització de la socialització: els nous processos de la 
socialització familiar a Catalunya”. Qualificada amb la màxima nota, excel·lent cum laude. 
Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB. 27 de 
març 2009
Properes lectures de tesis ja dipositades

— Joan Soler i Mata: “La renovació pedagògica durant el segle XX. La cruïlla catalana: dina-
mismes i tensions”. Departament de Teoria i Història de l’Educació. Universitat de Barcelona. 

— Gemma Boluda Viñuales: “Activitat aquàtica per a nadons. Una proposta de formació 
de tècnics basada en l’assessorament”. Dirigida per la Dra. Núria Simó (membre del GREUV). 

GRUP DE RECERCA EN INTERACCIONS DIGITALS
Coordinador: Carlos Scolari
Membres del grup: Carlos Alberto Scolari, Héctor Navarro Güere, Hugo Pardo Kuklinski, 
Ruth, Contreras Espinosa, Irene García Medina, Jaume Soriano Clemente (UAB) i Eulàlia Mas-
sana Molera (des de Juny 2009)

Activitat general del grup
En el període 2008-09 el GRID ha concentrat la seva activitat en els següents projectes:

Desenvolupament de la fase final i difusió del projecte “Comunicació i dispositius mòbils a •	
Catalunya: actors, 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 empresa-•	
rial amb la finalitat de crear una plataforma acadèmica per els dispositius mòbils (coordinació: 
Hugo Pardo Kuklinski). 
Desenvolupament de un nou projecte, encara en fase inicial, sobre les narratives transmediàti-•	
ques.

Més enllà d’aquest projectes, els membres del GRID han desenvolupat moltes activitats a nivell 
individual, des de la participació en congressos internacionals fins la publicació de articles en re-
vistes especialitzades i la impartició de classes i conferències en diversos països.

Resultats avaluables assolits

Publicacions
— Scolari, C. (2009) Digital Eco_Logy: Umberto Eco and a semiotic approach to digital commu-

nication, Information, Communication and Society 12(1) 129-148. 
— Scolari, C. (2009) “Blogging in the wind: interfaces, coevoluciones y tecnologías con-

versacionales”. A: De Jesus & Salomao (ed). Interacoes Plurais. A Comunicaçao e i Contempaneo, An-
na Blume, Minas Gerais (Brasil).
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— Carlon, M.; Scolari, C. (2009) El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate, Bue-
nos Aires, La Crujía.

— Scolari, C. (2009) “Mientras miro las viejas hojas. Una mirada semiótica sobre la mu-
erte del libro”. A: Carlon-Scolari (ed.) El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate, Buenos 
Aires: La Crujía. 

— Scolari, C. (2009) “This is the end. Las interminables discusiones sobre el fin de la 
televisión”. A: Carlon-Scolari (eds.) El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate, Buenos 
Aires: La Crujía.

— Scolari, C. (2009, enero-junio), “Alrededor de la(s) convergencia(s). Conversaciones 
teóricas, divergencias conceptuales y transformaciones en el ecosistema de medios”, Signo y Pen-
samiento, vol. XXVIII, núm. 54, pp. 44-55.

— Scolari, C. (2008) On-line brands. Branding, Possible Worlds and Interactive Grammars. 
Semiotica 169-1/4143-162.

— Scolari, C. (2008) Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva, Barcelona: Gedisa.

— C. Scolari; J.L. Micó; H. Navarro; H. Pardo Kuklinski (2008) El periodista polivalente. 
Transformaciones en el perfil del periodista a partir de la digitalización de los medios audiovisuales catala-
nes. ZER 13(25) 37-60. 

— Scolari, C. (2008) “El sentido de las interfaces. Una aproximación semiótica a las webs 
de los museos de arte”. A: Mateos (ed.) La comunicación global del patrimonio cultural. Del marco 
teórico al estudio de casos, Madrid: TREA (pp. 339-379).

— Scolari, C. (2008) “La estética posthipertextual”. A: Romero López - Sanz Cabrerizo 
(ed.) Las literaturas del texto al hipermedia, Barcelona: Anthropos.

Comunicacions i ponències
— Scolari, C. (2009) “Implicit consumers, narrative worlds and branding

in contemporary media production”, International Communication Association (ICA) Conference, 
Chicago (EU).

— Scolari, C.; Perales, C.; Jarque, J. (2009) “La digitalització dels mèdia. Noves compe-
tències, polivalència i habilitats professionals a la premsa comarcal i local catalana”, V Congrés 
Internacional Comunicació i Realitat, Universitat Ramon Llull, Barcelona.

— Logan, R.; Scolari, C. (2009) “mCommunication: the emergence of mobile communi-
cation within the media ecosystem“, Tenth Annual Convention of the Media Ecology Association, St. 
Louis (EU).

— García, I.; Navarro, H.; Attardi, O. (2008)  “The ‘New’ New Media. The Mobile Po-
ne”, III Congress Exploring the Influence of Mobile Technology on Live mLife, Istanbul.

Altres activitats del grup
— Tots els membres del GRID han col·laborat o participat en les següents activitats:

Disseny, organització I coordinació de les activitats de l’eWeek 2008 i 2009. 
Tasques vinculades al disseny dels continguts, docència i difusió del Màster de Comu-
nicació Digital Interactiva.
Coordinació del Màster (Carlos A. Scolari i Héctor Navarro Güere)
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— GRID es va a presentar a las convocatòries de Grups Emergents de la Generalitat de 
Catalunya, amb resultat negatiu.

— Tres membres del GRID es van presentar com participants de dos projectes I+D a nivel 
estatal. El projecte sobre comunicació mòbil de la Universidad de Murcia, amb la participació de 
Carlos A. Scolari i Héctor Navarro Güere, va ser aprovat.

— El GRID ha presentat un projecte de recerca al programa de col·laboració cientìfica 
Espanya-Brasil sobre comunicació mòbil amb la UNICAMP (encara en fase de resolució).

— Carlos Scolari. Ajut AGAUR - Estada de recerca de 3 mesos – Strategic Innovation Lab 
– Ontario College of Art & Design (Toronto, Canada) - maig/agost 2009.

— Hugo Pardo Kuklinski. Estada de recerca de 2 mesos – Stanford University (EU) - juli-
ol/agost 2009.

— Ruth Contreras. Ha defensat la seva tesi doctoral a la UPC.

GRUP DE RECERCA EN COMUNICACIÓ I PATRIMONI
Coordinador: Santos M. Mateos Rusillo
Membres del grup: Sr. Oreste Attardi, Sra. Carolina Campalans, Sr. Guillem Marca, Dr. Santi 
Ponce, Sr. Joan Ramon Rodríguez i Sr. Jordi de San Eugenio
Col·laboradors i col·laboradores: Dr. Paul Capriotti (Universitat Rovira i Virgili, Tarrago-
na), Sra. Carme Comas (Museu Episcopal de Vic), Sr. Miquel Molist (Centre d’Estudis Socials 
d’Osona), Dra. Sara Monaci (New Media Lab de la Università degli Studi de Torí, Itàlia), Dr. 
Hugo Pardo (Grup de Recerca d’Interaccions Digital, UVic), Dr. Maties Ramisa (Centre d’Es-
tudis Socials d’Osona), Dr. Carlos Scolari (Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, UVic) i Sr. 
Jacint Torrents i Buxo (Universitat de Vic).

Activitat general del grup

Generals
— Comunicació global d’atractius i equipaments patrimonials
— Món rural: evolució i factors de canvi 

Específiques

Comunicació global d’atractius i equipaments patrimonials
—  El procés de comunicació global com a pont entre el patrimoni cultural i la societat 
—  Anàlisi de les estratègies, les tècniques i les eines utilitzades per comunicar de manera 

efectiva l’existència de productes culturals basats en els recursos que ofereix el patrimo-
ni cultural

— Branding i comunicació gràfica dels productes patrimonials 
— Mitjans de comunicació social i patrimoni cultural 

Comunicació digital i patrimoni cultural 
—  Aplicació de les TIC a les estratègies de comunicació global del patrimoni cultural i dels 

museus 
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— El paper de la www en la comunicació global del patrimoni cultural i dels museus
—  El paper dels nous dispositius mòbils en la comunicació global del patrimoni cultural i 

dels museus 

Eines i feines del camp: l’ecomuseu del blat d’Osona
— Conservació del patrimoni i en la relació de l’home amb el seu entorn.
— Recuperació de les formes de producció i de l’univers de valors de la societat rural
— Difusió de les formes de vida de les societats tradicionals, destacant els seus valors cul-

tural i turístic.

Poder i àmbits de sociabilitat
— El protagonisme de la societat civil en la vertebració de Catalunya i d’Europa.
—  Les vinculacions entre les entitats i associacions amb el poder. El paper d’aquestes en 

l’organització i la gestió d’una societat.
— La família com a forma d’articulació social.

Resultats avaluables assolits
— Associat a les dues línies generals de recerca del grup, el resultat més rellevant ha estat 

la publicació de dos llibres: 
— Santos M. Mateos (2009), La comunicació del patrimoni cultural, Barcelona: FUOC. 

ISBN: 978-84-691-8669-5.
— Santi Ponce i Maties Ramisa (2008), El Casino de Vic (1848-2008), Vic: Eumo Editori-

al. ISBN: 978-84-9766-292-5.

Altres activitats del grup
Durant aquest curs 2008-09 s’ha posat en marxa un projecte editorial vinculat a les línies espe-
cífiques de recerca Comunicació global d’atractius i equipaments patrimonials i Comunicació digital i 
patrimoni cultural: Mirades des de la copa. e-Revista de Comunicació i Patrimoni cultural. Una publica-
ció gratuïta que servirà com a vehicle per publicar anualment entrevistes, estudis de cas, estats 
de l’art..., relacionats amb l’àmbit disciplinar de la comunicació global del patrimoni cultural i els 
museus. La idea és que serveixi per difondre un tipus d’experiències o reflexions que molt sovint 
es marginen en revistes “acadèmiques” o que, quan s’hi publiquen, tenen poca difusió i ressò en-
tre els gestors, investigadors i estudiants potencialment interessats.
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CENTRE D’ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE LA DONA –
CÀTEDRA UNESCO DONES, DESENVOLUPAMENT I CULTURES

Direcció:   M. Lluïsa Cotoner Cerdó 
Equip permanent:   Montserrat Ayats, Francesca Bartrina, Isabel Carrillo, Montserrat Casas, Eva 

Espasa, Nilda Estrella, Esther Fatsini, Pilar Godayol, Carme Sanmartí, Anna 
Pérez. 

Becàries:  Marta Company, Caterina Riba, Marta Suriñach.
Col·laboradors/es:   Claude Carcenac, Rosa Guitart, Pilar Prat, Montse Simon, Antoni Tort, 

Montserrat Vilalta (Escola Universitària del Maresme-UPF).

Durant el curs acadèmic 2008-2009, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona ha conti-
nuat 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 entitats externes 
a la Universitat de Vic i internacionals. Totes aquestes accions les ha portat a terme en relació als 
següents objectius.

ObJECTIUS FONAMENTALS

1. Implantar progressivament la perspectiva de gènere en l’activitat docent.
2. Promoure la investigació, la difusió i la publicació de treballs sobre estudis de gènere
3. Col·laborar amb altres institucions oficials i ciutadanes.

ACTIVITATS PORTADES A TERME EN RELACIÓ AMb ELS ObJECTIUS ESMENTATS

1. Docència

Títol: “Dones en el segle XXI. Una visió interdisciplinària”. Assignatura intercampus de lliure 
elecció de la Universitat de Vic. 
Coordinadora: Sra. Nilda Estrella
Docents col·laboradors: Dra. Claude Carcenac, Dra. Rosa Guitart, Dra. Carme Sanmartí, Sra. 
Montserrat Vall, Dra. Montserrat Vilalta, Sra. Marta Company, Sra. Aida Macias, Sra. Lucía Li-
jtmaer, Sra. Montserrat Casas, Sra. M. Cinta Sadurní, Sra. Nilda Estrella.

Títol: Assignatura “Gènere i traducció” (seminari Postcolonialisme, gènere i traducció, 3,5 crè-
dits), del programa de doctorat Metodologia i anàlisi de la traducció, de la FCHTD.
Docents titulars: Dres. Francesca Bartrina, Pilar Godayol i Luisa Cotoner.

Títol: Assignatura “Traducció literària, gènere i multiculturalitat” (6 crèdits) dins el Mòdul 3 del 
Màster Universitari en Traducció Especialitzada, de la FCHTD.
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Docents titulars: Dres. Francesca Bartrina, Pilar Godayol i Luisa Cotoner.

Títol: Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2008-2010), de l’Institut 
Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere de Catalunya.
Resultats: Aquest màster universitari, presencial i a distància, ofereix una formació de postgrau 
en Estudis de Gènere a estudiants de Catalunya, de l’Estat espanyol i d’Amèrica Llatina. 
Docents de la UVic / assignatures impartides: Dra. Carme Sanmartí: “Història dels feminis-
mes i dels moviments socials” (5 crèdits on-line); Dra. Eva Espasa (en substitució de la Dra. Fran-
cesca Bartrina): “Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de gènere” (5 crèdits on-line); Dra. Eva 
Espasa “Dones, llenguatge i mitjans de comunicació” (5 crèdits presencials); Sra. Nilda Estrella 
“Gènere i desconstrucció de la psicopatologia” (2,5 crèdits on-line). 
Grups destinataris: Estudiants llicenciats i graduats, estudiants de tercer cicle i docents d’ense-
nyament secundari; investigadors i investigadores. Persones implicades en l’elaboració de plans 
d’igualtat d’empreses i d’institucions.  
Associats: Aquest màster és una iniciativa de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i 
Gènere, integrat per la Universitat de Barcelona (coord.), la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universi-
tat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Vic.
Cobertura geogràfica: Internacional: Catalunya, Estat espanyol i Amèrica Llatina.

2. Investigació, difusió i publicació de treballs sobre estudis de gènere

2.1.  Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació” GETLI-
HC, dirigit per la Dra. Pilar Godayol.
Línies de recerca 

1- Gènere i estudis biogràfics: catalanes rellevants (amb ajuts de l’ICD, 2003-2009)
2- Gènere i traducció
3- Gènere i teatre
4- Gènere, història i literatura
5- Gènere, traducció i comunicació audiovisual

2.1.1 Congressos

Títol: Ponència: “Figuras y figuraciones femeninas en la poesía de José Agustín Goytiso-
lo”.
Resultats: Ponència convidada al Congreso Internacional José Agustín Goytisolo.
Data i lloc: 24 al 26 de març de 2009, Universitat Autònoma de Barcelona.
Participants: Dra. Luisa Cotoner
Cobertura geogràfica: Internacional
Associats: CEID

Títol: Comunicació: “Maria Àngels Anglada i la traducció. De les germanes de Shakespea-
re a les de Mendelssohm”.
Resultats: Participació a la Jornada sobre Maria Àngels Anglada.
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Data i lloc: 20 d’abril de 2009.
Participants: Dra. Pilar Godayol
Cobertura geogràfica: Nacional
Associats: CEID / Grup de recerca GETLIHC.

Títol: Comunicació: “Búsqueda y revelación en la poesía mística de Mariana Colomer”.
Resultats: Participació al Simposio Internacional Razón, Ficción y Fe, dins Poetics & 
Christianity International Conference 2009.
Data i lloc: 20 al 22 d’abril de 2009, Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma.
Participants: Dra. Luisa Cotoner
Cobertura geogràfica: Internacional
Associats: CEID / Grup de recerca GETLIHC.

Títol: Comunicació: “Sor Isabel de Villena y la Vita Christi”
Resultats: Participació al Congrés Internacional de Poética & Cristianismo.
Data i lloc: 20 al 22 d’abril de 2009, Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma.
Participants: Dra. Pilar Godayol
Cobertura geogràfica: Internacional
Associats: CEID / Grup de recerca GETLIHC.

Títol: Comunicació: “Violencia de género a principios de la época contemporánea”.
Resultats: Participació en el I Congreso Interdisciplinario sobre Género y Sociedad: De-
bates y prácticas entorno a las Violencias de Género.
Data i lloc: 28, 29 i 30 de maig de 2009, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Participants: Dra. Carme Sanmartí.
Cobertura geogràfica: Internacional
Associats: CEID, Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género, Centro 
de Investigaciones María Saleme de Burnichon, Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Títol: Comunicació: “Feminisme en català: Friedan, Beauvoir i Woolf. Amb unes notes 
sobre la difusió a altres llengües”
Resultats: Participació al Col·loqui Internacional “Les relacions entre les literatures ibè-
riques” 
Data i lloc:  18-20 de juny de 2009, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Participants: Dra. Pilar Godayol
Cobertura geogràfica: Nacional
Associats: CEID / Grup de recerca GETLIHC.

Títol: Comunicació: “Traducir la ironía: variación cultural, técnicas y procedimientos es-
tilísticos a propósito de El hotel de los cuentos y otros relatos neuróticos de Carme Riera”
Resultats: Participació al Col·loqui Internacional “Les relacions entre les literatures ibè-
riques”.
Data i lloc:  18- 20 de juny de 2009, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Participants: Dra. Luisa Cotoner
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Cobertura geogràfica: Nacional
Associats: CEID / Grup de recerca GETLIHC.

Títol: Comunicació: “Frontera i identitat: la literatura xicana traduïda al català”
Resultats: Participació al XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 
(Universitat de Lleida).
Data i lloc: 6-11 de setembre de 2009, Universitat de Lleida.
Participants: Dra. Pilar Godayol.
Cobertura geogràfica: Nacional
Associats: CEID / Grup de recerca GETLIHC.

2.1.2 Converses amb Catalanes d’avui

Títol: “Entrevista a Pilar Bayer”, per part de la Dra. Montse Vilalta. En el marc del projec-
te “Converses amb catalanes d’avui”.
Resultats:  Donar visibilitat a les professionals que han contribuït a la visibilitat de la dona 
amb la seva trajectòria.
Data i lloc: 28 d’octubre de 2008. Universitat de Vic.
Participants: Estudiants de llicenciatura i docents en general.
Associats: Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunica-
ció”, Càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures i CEID.

Títol: “Entrevista a Carme Riera”, per part de la Dra. Lluïsa Cotoner. En el marc del pro-
jecte “Converses amb catalanes d’avui”.
Resultats:  Donar visibilitat a les professionals que han contribuït a la visibilitat de la dona 
amb la seva trajectòria.
Data i lloc: 4 de desembre de 2008. Universitat de Vic.
Participants: Estudiants de llicenciatura i docents en general.
Associats: Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunica-
ció”, Càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures i CEID.

Títol: “Entrevista a Montserrat Abelló”, per part de la Dra. Pilar Godayol. En el marc del 
projecte “Converses amb catalanes d’avui”.
Resultats: Donar visibilitat a les professionals que han contribuït a la visibilitat de la dona 
amb la seva trajectòria.
Data i lloc: 5 de març de 2009. Universitat de Vic.
Participants: Estudiants de llicenciatura i docents en general.
Associats: Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunica-
ció”, Càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures i CEID.

Títol: “Entrevista a Pilar Benejam”, per part del pedagog i professor de la UVic Antoni 
Tort. En el marc del projecte “Converses amb catalanes d’avui”.
Resultats: Donar visibilitat a les professionals que han contribuït a la visibilitat de la dona 
amb la seva trajectòria.
Data i lloc: 16 de juny de 2009. Universitat de Vic.
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Participants: Estudiants de llicenciatura i docents en general.
Associats: Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunica-
ció” / CEID 

2.1.3 Exposicions

Títol: Exposició: “La presència de Mercè Rodoreda arreu del món”.
Data i lloc: 16 d’octubre del 2008 Universitat de Vic.
Resultats: Exposició de les primeres edicions, traduccions, pintures, entrevistes, articles 
de diaris, vídeos, etc.
Participants: Comissaris de l’exposició: Dra. Lluïsa Cotoner i Dr. Llorenç Soldevila 
(UVic), inauguració per part de la rectora de la UVic Sra. Assumpta Fargas i del director de 
la Institució de les Lletres catalanes Sr. Oriol Izquierdo.
Cobertura geogràfica: nacional
Associats: CEID, Càtedra Verdaguer, FCHTD, Ajuntament de Vic, Caixa Manlleu, Ofi-
cina de Gestió Cultural de la UVic, Departament de Filologies Catalana i Espanyola i Ins-
titució de les Lletres Catalanes.

Títol: Exposició: “Mestres i pedagogues” 
Resultats: Donar a conèixer les principals pedagogues catalanes.
Data i lloc: 16 de juny 2009
Participants: Comissaris de l’exposició: Dra. Isabel Carrillo i Dr. Antoni Tort
Associats: CEID, Grup de recerca GETLIHC, Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupa-
ment i Cultures, l’Oficina de Gestió Cultural de la UVic.

2.1.4 Tesis i treballs de recerca vinculats al GETLIHC

—Tesis defensades

Títol: “Gender stereotypes and dubbing: similarities and differences in the translation of 
Hollywood and British films” (doctorat europeu)
Autora: Marcella de Marco.
Direcció: Dra. Francesca Bartrina (UVic) i Dr. Jorge Díaz-Cintas (Roehampton Univer-
sity, Londres)

—Tesis inscrites

Títol: “Maria Domènech de Cañellas: una biografia intel·lectual”
Autora: Aida Macias
Direcció: Dra. Francesca Bartrina

Títol: “Análisis contrastivo de las traducciones al español de las novelas de Mercè Rodo-
reda”
Autora: Judith Sánchez
Direcció: Dra. Luisa Cotoner
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Títol: “Estudi de l’obra poètica de Maria-Mercè Marçal. Perspectiva comparatista i tra-
ductològica”
Autora: Caterina Riba
Direcció: Dra. Luisa Cotoner

—Treballs de recerca llegits

Títol: “Recepción y difusión internacionales de Mercè Rodoreda: Obra original, crítica y 
traducción”
Autora: Judith Sánchez
Direcció: Dra. Luisa Cotoner

Títol: “Carme Serrallonga, traductora”
Autora: Marta Company
Direcció: Dra. Montserrat Bacardí (UAB) i Dra. Pilar Godayol (UVic)

Títol: “Escriptores catalanes de 1860 a 1930. El cas de Maria Domènech de Cañellas”
Autora: Aida Macias
Direcció: Dra. Francesca Bartrina

—Treballs de recerca en curs

Títol: “(Re)descobrir Anna Senyé: dona, poeta i manlleuenca”
Autora: Ester Pou
Direcció: Dra. Pilar Godayol

Títol: “Maria Antònia Oliver, traductora”
Autora: Teresa Usó
Direcció: Dra. Montserrat Bacardí (UAB) i Dra. Pilar Godayol (UVic)

2.1.5 Publicacions «Capsa de Pandora»

Llibre

Títol: Ningú no neix dona. Antologia de fragments de El segon sexe. 
Autoria: Simone de Beauvoir. Dra. Marta Segarra (ed.). Hermínia Grau i Carme Vilaginés 
(trads.)
Editors: Editorial Eumo, Col·lecció Capsa de Pandora
Any: 2009
Idiomes: Català
Nombre de Pàgines: 250
Associats: CEID 

Llibre

Títol: Compromís de poeta. Articles d’opinió de Maria Àngels Anglada 
Autoria: Edició a cura d’Ausebi Ayensa i Francesc Foguet
Editors: Editorial Eumo, Col·ecció Capsa de Pandora
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Any: 2009
Idiomes: Català
Nombre de Pàgines: 250 
Associats: CEID 

— Properes publicacions a Capsa de Pandora

Llibre

Títol: Catalanes del X al XIX 
Autora: Dra. Carme Sanmartí i Dra. Montserrat Sanmartí (eds.)
Editors: Editorial Eumo, Col·lecció Capsa de Pandora
Any: 2010
Idiomes: Català
Nombre de Pàgines: 250 

Llibre

Títol: Viatgeres 
Autoria: Dra. Pilar Godayol
Editors: Editorial Eumo, Col·lecció Capsa de Pandora
Any: 2011
Idiomes: Català
Nombre de Pàgines: 250 

— Altres publicacions relacionades amb el Grup de recerca GETLIHC

Llibre

Títol:  “L’Islam, un veí per conèixer”.
Autora: Dra. Claude Carcenac
Editors: Eumo Editorial
Any: abril 2008
Idioma: català
Número de pàgines: 171

Article 

Títol: “Escriptores catalanes canòniques: ballant en un camp de mines”
Autora: Dra. Francesca Bartrina
Revista: Literatures, 5. Revista tipus A (llistat CARHUS)
Any: 2008
Idioma: català
Pàgines: 57-67

Capítol

Títol: “Què et suggereix Rodoreda Romanyà?” 
Autora: Dra. Francesca Bartrina
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Llibre: Recrear Rodoreda Romanyà
Any: 2008
Idioma: català
Pàgines: 20-21

Dossier d’estudi

Títol: “Carme Riera: Seduction of the Word”
Autora: Dra. Lluïsa Cotoner
Revista: Catalan Writing, Dossier Who’s Who, núm. 5
Any: novembre 2008
Idioma: anglès
Pàgines: sense paginar

Capítol

Títol: “A Gendered Voice in Translation: Tranlating “like” a feminist?”
Autora: Dra. Eva Espasa
Llibre: Género, lenguaje y traducción
Editors: Universitat de València i Generalitat Valenciana
Any: 2008
Idioma: anglès 
Pàgines: 328-335

Article 

Títol: “We’re Mericans. Apuntes sobre la traducción de literatura chicana al catalán”
Autora: Dra. Pilar Godayol
Revista: Transfer 3:1
Any: maig 2008
Idioma: castellà
Pàgines: 18-26

Article

Títol: “Subjecte i subversió: la traducció feminista canadenca”
Autora: Dra. Pilar Godayol
Revista: Doletiana. Revista de traducció, literatura i arts, núm.1
Any: 2008
Idioma: català
Pàgines: 12

Article

Títol: “Entre Atenea i Medusa: les armes literàries de Maria-Mercè Marçal”
Autora: Dra. Pilar Godayol
Revista: Reduccions, núm 89-90
Any: 2008 

183Recerca i publicacions



Idioma: català
Pàgines: 190-206

Article

Títol: “Triplement subalternes”
Autora: Dra. Pilar Godayol
Revista: Reduccions, núm 89-90
Any: 2008
Idioma: català
Pàgines: 190-206

Article

Títol: “El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona en la cartelera teatral barcelonesa”
Autora: Dra. Teresa Julio
Revista: Teatro de palabras, núm 2
Any: 2008
Idioma: castellà
Pàgines: 57-69

Article 

Títol: “La vil Numancia vuestro honor profana: Cervantes y Rojas ante el drama numan-
tino”
Autora: Dra. Teresa Julio
Revista: Cevantes y su tiempo. Lectura y Signo. Annex 1, vol. 2
Any: 2008 
Idioma: castellà
Pàgines: 143-153

Article 

Títol: “Desigualtat producte de discriminació”
Autora: Dra. Montse Vilalta
Revista: Entre Dones. Núm. 2, Ajuntament de Roda de Ter
Any: març de 2008
Idioma: català
Pàgines: 6 i 7

2.2.  Càtedra UNESCO “Dones, desenvolupament i cultures” (compartida amb la UB), coodiri-
gida per les Dres. Francesca Bartrina i Isabel Carrillo. 

(Vegeu la Memòria corresponent a la Càtedra)

2.3. Altres activitats de difusió: jornades, seminaris, conferències, rutes literàries

Títol: Conferència: “Rodoreda i les llengües del món”
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Resultats:  Conferència impartida pel Dr. Joaquim Mallafrè
Data i lloc: 16 d’octubre de 2008. Universitat de Vic.
Participants: Estudiants de llicenciatura i docents especialitzats.
Associats: Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunica-
ció”, Càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures i CEID.

Títol: “Ruta literària Mercè Rodoreda a la ciutat de Barcelona”
Resultats:  Itinerari pels diversos llocs literaris que surten a les obres de Mercè Rodoreda.
Data i lloc: 18 d’octubre de 2008. Barcelona, Espanya.
Participants: Estudiants de llicenciatura i docents especialitzats.
Associats: Càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures, CEID i Departament de 
Filologies catalana i espanyola. 

Títol: “III Converses Pedagògiques”. Seminari de Pedagogia del Departament de Pedagogia 
de la Facultat d’Educació de la UVic.
Resultats: Reflexionar sobre la perspectiva de gènere sobre la pedagogia argentina.
Data i lloc: del 4 al 6 de novembre, Universitat de Vic.
Participants: Dra. Isabel Carrillo, Dra. Anna Gómez, Dr. José María González, Dra. Mont-
se Solerdelcoll, Dra. Pilar Prat, Sra. Mercè Carrera, Dr. Joan Arumí, Dra. Ana Carrasco, Dra. 
Silvia Alderoqui i Dr. Antoni Tort.
Cobertura geogràfica: internacional
Associats: Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures, CEID, Fundación Santa Ma-
ría, Facultat d’Educació de la UVic

Títol: Presentació de la revista DeSignis: Traducción / Género / Poscolonialismo
Resultats: difondre i visibilitzar els estudis de gènere i traducció.
Data i lloc:  25 de novembre de 2008, Universitat de Vic.
Participants: Coordinadores: Dra. Pilar Godayol (UVic), Dra. Patrizia Calefato (Universi-
tat de Bari). Altres persones que intervenen: Dra. Luisa Cotoner (Universitat de Vic), Dra. 
Lucrecia Escudero (Universitat de París); Dra. Teresa Velázquez (UAB), Dr. Carlos Scolari 
(UVic).
Cobertura geogràfica: internacional
Associats: Universitat de Bari (Itàlia)

Títol:  Conferència: “Simone de Beauvoir: feminista i escriptora”
Resultats: Divulgar l’obra d’aquesta gran intel·lectual del segle XX en el context del seu nai-
xement.
Data i lloc: 25 de novembre de 2008. Universitat de Vic.
Participants: Conferenciant: Dra. Marta Segarra (UB)
Associats: Càtedra UNESCO, Dones, Desenvolupament i Cultures i CEID.

Títol: Xerrada-col·loqui: Treballar i ser dona perjudica la salut. Acte del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora.
Resultats: xerrada sobre l’impacte en la salut de les dones de la conciliació de la vida laboral i 
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familiar, riscos psicosocials als que està sotmesa la dona.
Data i lloc:  10 de març de 2009 a la Sala d’Actes de Miramarges de la Universitat de Vic.
Participants: Lucía Artazcoz, metgessa i directora de l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na i Neus Moreno, metgessa i responsable del Departament de Salut Laboral de Comissions 
Obreres de Catalunya
Cobertura geogràfica: nacional
Associats: Ajuntament de Vic, CEID

Títol: Seminari: “Dramatúrgia femenina a la Polònia actual”
Resultats: 
Data i lloc: 30 d’abril de 2009 a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació de la Universitat de Vic.
Participants: Dra. Anna Sawicka, professora de la Universitat Jaguelònica de Cracovia.
Cobertura geogràfica: nacional
Associats: CEID

3. Col·laboracions amb altres institucions oficials i ciutadanes.

— Col·laboració amb la Càtedra Verdaguer en seminaris i conferències
— Col·laboració amb l’Ajuntament de Vic, i amb ajuntaments d’altres localitats prope-

res (participació en revistes, com és ara Entre dones; xerrades sobre violència de gènere o sobre 
la Llei d’igualtat; o treballs de transferència de coneixements com l’elaboració d’un catàleg de 
vigatanes rellevants per tal que l’Ajuntament de Vic incorporés el seus noms progressivament 
als carrers de la ciutat)

— Participació amb dues representants al Grup de Treball d’Osona del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que coordina la Sra. Montserrat Casas.

— El CEID forma part de la Junta permanent de l’iiEDG en la persona de la Dra. Carme 
Sanmartí, de les comissions de Màster (Dra. Eva Espasa) i de la d’Activitats (Dra. Montserrat 
Vilalta)

— Elaboració del Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la Universitat de Vic. Es va 
presentar el 7 de novembre de 2008, amb assistència de la Consellera de Treball Sra. Mar Serna i 
l’alcalde de Vic Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, la rectora Sra. Assumpta Fargas i la coordinadora 
de la Comissió Dra. Montse Vilalta. La comissió redactora estava formada per Dra. Montse 
Vilalta (UVic), Dra. Eva Espasa (UVic), Sra. Esther Fatsini (UVic), Sra. Fina Domènech i Sra. 
Núria Padrós (UVic). Es tracta d’una col·laboració conjunta amb la Càtedra UNESCO, Dones, 
Desenvolupament i Cultures, el CEID, el Comitè d’empresa de la UVic, el Departament de per-
sonal de la UVic i el rectorat de la UVic.

— Finalment, el CEID ha impulsat contactes amb universitats estrangeres amb la fi-
nalitat de promoure programes formatius, recerques i intercanvis acadèmics. 

— El CEID compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones.
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CÀTEDRA VERDAGUER D’ESTUDIS LITERARIS

Durant el curs 2008-2009 la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, adscrita a la 
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació (FCHTD) i depenent del vicerecto-
rat de recerca, ha continuat les activitats de promoció 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 setè curs d’ençà que fou instituïda l’any 2002. 

Va ser registrada com a departament de recerca per la Direcció General d’Investigació 
del Ministerio de Educación y Ciencia (avui Ministerio de Ciencia e Innovación). Dirigida per 
Ramon Pinyol, ha tingut la col·laboració del que fou el primer director, Ricard Torrents, de la 
professora M. Àngels Verdaguer i de les becàries Núria Camps (amb una beca FPU, Formació 
de Professorat Universitari) i Laura Vilardell (amb una beca UVic de suport als grups de recerca 
vinculats a un Màster amb programa de Doctorat).

Les activitats majors que la Càtedra Verdaguer ha dut a terme durant el curs 2008-2009 
són la participació en les tasques de difusió i promoció de la Societat Verdaguer –de la qual Ri-
card Torrents és president, Ramon Pinyol, vicepresident, i M. Àngels Verdaguer, secretària–, en 
l’organització de les «IV Jornades d’Intercanvi Cultural» celebrades a Eivissa (octubre de 2008), 
la Jornada Internacional «L’obra de Bartra avui», i en la Jornada «L’obra de M. Àngels Anglada 
avui».

Com és habitual en aquestes activitats, la Càtedra Verdaguer ha comptat amb valuoses 
col·laboracions externes, 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’Ins-
titut d’Estudis Catalans. 

La Càtedra, en matèria de recerca, treballa sobretot en el projecte «Jacint Verdaguer: 
edició crítica i projecció hispànica i internacional» del Ministerio de Ciencia e Innovación, dotat 
amb 36.000 euros (per a 3 anys) més un becari FPI (Formació de Personal Investigador), per qua-
tre anys, per incorporar en el curs 2009-2010, perquè realitzi la tesi doctoral en el si de la Càtedra 
i del grup. Aquest projecte, al seu torn, integra una de les línies del Grup de Recerca «Textos lite-
raris contemporanis: estudi, edició i traducció».

Pel que fa a la becària FPU, Núria Camps, ha realitzat el treball de base de la tesi doctoral, 
en el qual destaquen les recerques següents a l’exterior: a) dues setmanes al CIRDOC de Béziers 
i a la Université Paul Valéry de Montpeller; b) visita al Centre d’Estudis Catalans de la Univer-
sitat de París-Sorbona; c) estada d’una setmana treballant a la Biblioteca Nacional de París; d) 
viatges puntuals a la Mediateca Municipal de Perpinyà. A més, ha continuat les investigacions en 
les biblioteques i arxius catalans. D’altra banda, ha presentat les comunicacions als congressos 
següents: el VII Col·loqui Internacional Verdaguer “La construcció contemporània del sistema 
lingüisticoliterari català” i el Congrés Internacional Traducció i cultura “La literatura traduïda a 
la premsa hispànica (1868-1898)”. També ha assistit a aquestes activitats congressuals: «L’obra de 
Bartra avui» i «L’obra de M. Àngels Anglada avui».

Pel que fa a la becària de la UVic, Laura Vilardell, ha realitzat el treball de base per al tre-
ball d’investigació de doctorat, en el qual destaquen les recerques a la Biblioteca de Catalunya, 
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l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l’arxiu Històric de la Diputació de Barcelona i l’Arxiu 
Episcopal de Vic. Ha publicat, amb Manuel Llanas, «Tolstoi traduït per Andreu Nin: retroba-
ment d’una “valuosa relíquia”» (Serra d’Or, núm. 592, 2009, p. 81-84) i ha treballat en la indexació 
de l’Epistolari Verdaguer, d’acord amb el conveni signat entre la UVic i la Fundació Lluís Caru-
lla. També ha assistit a aquestes activitats congressuals: «L’obra de Bartra avui» i «L’obra de M. 
Àngels Anglada avui».

A més, la Càtedra ha col·laborat amb la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Do-
cumentació 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 des de final de 
gener de 2008. Per això, dos membres de la Càtedra assistiren a les IV Seminari sobre Patrimoni 
Literari i Territori “Del Món acadèmic a la viabilitat econòmica” que tingué lloc a la Fundació 
Mercè Rodoreda (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 14 i 15 de novembre 2008).

1. COL·LAbORACIÓ I ORGANITzACIÓ
 
a) IV Jornades d’Intercanvi Cultural (Eivissa, 10-12 d’octubre de 2008): coorganitzades per la 
Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, i el Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, amb el suport de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes i la col·laboració del Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivis-
sa, aquestes Jornades es desenvoluparen a Eivissa ciutat i a Sant Antoni de Portmany i, a més de 
les visites culturals per l’illa, tingueren quatre sessions acadèmiques a càrrec d’especialistes en la 
llengua i la literatura illenques.

b) Celebració de la jornada L’obra de Bartra avui (21 de novembre de 2008), coorganitzada per 
la revista Reduccions, que commemorà el centenari del nai xement d’Agustí Bartra (1908-1982) i 
tenia l’objectiu explícit, tal com s’expressa en el títol, de subratllar el valor i la vigència de l’obra 
d’un dels escriptors més importants i singulars de la literatura ca talana del segle xx.

c) La jornada L’obra de M. Àngels Anglada avui a Vic el 20 d’abril de 2009 es portà a terme amb 
motiu de la commemoració del desè aniversari de la mort de M. Àngels Anglada (1930-1999). Es 
convocà per reconèixer el valor i la vigència de la seva obra. La Jornada era oberta tant als espe-
cialistes com al públic general interessat i s’inscrivia en el marc dels actes relacionats amb M. 
Àngels Anglada celebrats a la ciutat de Vic la primavera de 2009.

d) 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 ac-
tivitats de la Societat Verdaguer durant el curs de 2008-2009. Recordem que cadascuna de les 
dues, la càtedra i la societat, té la seva funció específica. La Càtedra Verdaguer és una estructura 
pròpia de la UVic, com ho són les càtedres d’aquest tipus establertes a les universitats. La Socie-
tat Verdaguer, en canvi, està formada per més de quaranta membres de les diverses universitats 
de l’àmbit idiomàtic català que lliurement s’han associat. La Societat Verdaguer, creada i sos-
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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.

— VII Col·loqui Internacional Verdaguer, «La construcció contemporània del sis-
tema lingüisticoliterari català», per al 6-8 de novembre de 2008 a Barcelona, Vic i Folgueroles. 
Al comitè organitzador estava format per Ramon Pinyol (UVic), Manuel Jorba (UAB), Josep M. 
Domingo (UdL), Enric Gallén (UPF), Magí Sunyer (URV), Francesc Cortès (UAB) i M. Àngels 
Verdaguer (UVic). El sistema lingüisticoliterari català del segle xIx es veié davant l’amenaça de 
desaparèixer engolit pels sistemes veïns, l’espanyol i el francès, però també davant l’oportunitat 
d’afirmar-se de nou i reforçar-se com a sistema. Aquesta fou l’opció de la Renaixença, el movi-
ment empès pels romàntics catalans, valencians i mallorquins que prengueren partit a favor de la 
llengua catalana i de totes les seves manifestacions a tots els nivells.

— També hi ha hagut la Jornada de Tardor que es desenvolupà en el marc de les IV 
Jornades d’Intercanvi Cultural abans esmentades i la Jornada de Primavera (Folgueroles, 16 de 
maig de 2009) que consistí en la reunió plenària de la Societat Verdaguer, coincident amb la Festa 
Verdaguer de maig a Folgueroles, en una conferència prèvia titulada Apunts sobre la relació entre 
Ferran Alsina i Eusebi Güell. A propòsit del viatge de Güell i Verdaguer per Europa, a càrrec de Joan 
Muñoz, cap de difusió i exposicions del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalu-
nya (MNATEC) i en una visita guiada per l’exposició A vol d’ocell. Un viatge de negocis de Verdaguer 
i del comte de Güell al centre i nord d’Europa a càrrec de les seves comissàries, Carme Torrents (Fun-
dació Jacint Verdaguer) i Carme Montaner (Institut Cartogràfic de Catalunya).

e) FCHTD i altres: 

— Per felicitar les festes de Nadal per iniciativa de la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris i la col·laboració de l’Oficina de Gestió Cultural de la UVic, l’Ajuntament de Vic i la 
Caixa Manlleu, s’organitzà un Recital de nadales a la Universitat de Vic a càrrec de Lluís Soler 
el dia 15 de desembre de 2008 (Aula Magna de la Torre dels Frares, a les 12 h).

— La Universitat de Vic i la Fundació Lluís Carulla en el marc del conveni signat el 
dia 29 de gener de 2008, el 25 de novembre de 2008 es va signar un conveni específic entre la 
UVic i la Fundació Lluís Carulla per a la realització del treball «Indexació de noms de persona, 
geogràfics, de títols de revistes i llibres de l’Epistolari de Jacint Verdaguer» en forma de beca que 
va ser adjudicada a la Sra. Laura Vilardell, i que es troba en fase de realització.

— Amb motiu de l’Any Rodoreda, a part de la doble ruta literària, dirigida per Llorenç 
Soldevila i Manuel Llanas, a diferents indrets de Romanyà de la Selva vinculats a l’escriptora i a 
Sant Feliu de Guíxols –lloc especialment unit a l’escriptor i periodista Agustí Calvet, Gaziel– el 
7 de juny de 2008 coorganitzada pel Centre d’Estudis Interdisciplinars de la Dona (CEID) i per 
la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, es va organitzar, a iniciativa de la Càtedra i amb la 
col·laboració de l’Oficina de Gestió Cultural, una conferència 16 d’octubre de 2008 a càrrec de 
Joaquim Mallafrè, professor de la Universitat Rovira i Virgili, sobre “Mercè Rodoreda a les llen-
gües del món”. Per al 18 d’octubre es programà la ruta literària, Itinerari Mercè Rodoreda per la 
ciutat de Barcelona, a càrrec del professor Llorenç Soldevila. També es preparà l’exposició “La 
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presència de Mercè Rodoreda arreu del món” del 16 octubre al 14 de novembre de 2008 (edifici 
B de la UVic) i a l’entrada de la Torre dels Frares de la UVic el desembre de 2008, i la presentació 
del llibre Tant de gust… senyora Rodoreda, de M. Carme Bernal i Carme Rubio, el dia 13 de novem-
bre, a la Sala Segimon Serrallonga, editat per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— Participació el dia 14 de maig de 2009 dels membres de la Càtedra Verdaguer 
–Ricard Torrents, Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer– a la «Jornada en memòria de Pere 
Farrés», membre numerari de la Societat Verdaguer, que va ser organitzada pel Departament 
de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

2. PUbLICACIONS DE LA CÀTEDRA

Durant aquest curs no ha sortit cap publicació, tot i que s’espera que aparegui properament, 
ja que es troba en premsa la revista científica Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle 
XIX, núm. 16, 2008, i en revisió d’originals l’Anuari Verdaguer de 2009 que ha de contenir les ac-
tes del VII Col·loqui Internacional Verdaguer.

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 di-
versos comitès organitzadors i científics d’esdeveniments congressuals. Entre les activitats tan-
cades dins del curs 2008-2009, s’han d’esmentar la seva presència com a membre dels comitès 
organitzadors de les ja esmentades IV Jornades d’Intercanvi Cultural (Eivissa, 10-12 d’octubre de 
2008), president del Comitè organitzador del VII Col·loqui Internacional Verdaguer (Barcelo-
na, Vic i Folgueroles, 6-8 de novembre de 2008), membre del Comitè organitzador de la Jornada 
Internacional «L’obra de Bartra avui» (Universitat de Vic, 21 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). També és membre 
del Comitè organitzador de les Jornades Internacionals de commemoració del 150 anys dels Jocs 
Florals de Barcelona (IEC, 12-13 de novembre de 2009).

D’altra banda, Ramon Pinyol és membre de la Comissió de Recerca de la UVic en repre-
sentació 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 con-
sells assessors de les col·leccions d’Eumo Editorial «Llengua i text», «Biblioteca de Traducció i 
Interpretació» i «Jacint Verdaguer».

Ha format part del tribunal avaluador de la tesi doctoral de M. Carme Bernal, «Roser de 
tot l’any. Dietari de pensaments religiosos, de Jacint Verdaguer. Estudi i edició», llegida a la Universi-
tat de Barcelona el 31 de març de 2009.

Com a investigador, ha presentat la ponència internacional  “El teatre catòlic català con-
temporani. Els orígens (1897-1908)” al VII Col·loqui Internacional Verdaguer. Universitat de 
Vic, 6-8 de novembre de 2008. Com a comunicacions internacionals, destaquen “El concepto 
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de caridad en Los pobres, libro póstumo de Jacinto Verdaguer” al “Convengo Internazionale su 
Flannery O’Connor. Ragione, fiction e fede” celebrat a la Pontificia Università della Santa Croce 
(Roma, 20-22 d’abril de 2009); “Narcís Oller, traductor (via França) de literatura russa al català 
en el període 1886-1897” al Congrés Internacional “Traducció i cultura. La literatura traduïda a la 
premsa hispànica (1868-98)” (Universitat de Lleida, 23-25 de març de 2009); amb Manuel Llanas 
“La présènce de Verhaeren, Rodenbach et Maeterlinck en Catalogne jusqu’à 1939: critiques, tra-
ducteurs, éditeurs et révues”, al col·loqui “La traduction dans les cultures plurilingues” celebrat a 
la Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina, Bèlgica, 20-22 de maig de 2009).

Pel que fa a publicacions, en el curs 2008-2009 ha tret les següents: amb Manuel Jorba 
“Contribució a l’epistolari de Jacint Verdaguer” dins l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris 
del segle XIX, núm. 15 (2007) [publicat el novembre de 2008], p. 241-258; amb M. Àngels Verda-
guer “La recepció de Verdaguer a Itàlia: Unes notes” a la Rassegna Iberistica, núm. 88 (2008), p. 
61-78.; “Sobre la recepció d’Edgar Allan Poe en terres catalanes” a Serra d’Or, núm. 589 (2009), 
p. 32-34; “Montserrat [de Verdaguer]” i “Pàtria [de Verdaguer]”, dins Àlex Broch (dtor.), Dic-
cionari de la literatura catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2009, p. 660-661 i 740); “Les 
col·leccions populars d’entreguerres”, dins A. Pons i S. Skrabec (ed.), Carrers de frontera. Passatges 
de la cultura alemanya a la cultura catalana (vol. II. Barcelona: Institut Ramon Llull, 2008. p. 260-
264); i amb Ricard Torrents “Jacint Verdaguer” dins Enric Cassany (dtor.) Panorama crític de la 
literatura catalana (Barcelona: Vicens Vives, 2009, p. 235-289). 
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ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA 
(no incloses en les dels Grups de Recerca)

 
FACULTAT D’EDUCACIÓ

Altres activitats de recerca

— Amat i Castells, Vanesa. Lectura del Treball de Recerca L’aprenentatge metaliterari a 
través d’una intervenció didàctica amb àlbums il·lustrats, dins el Màster de Recerca en Didàctica de 
la Llengua i la Literatura (Facultat de Ciències de l’Educació, UAB) el 9 de setembre de 2009, 
que ha merescut la qualificació d’excel·lent per unanimitat.

 Participa com a col·laboradora al Grup de Recerca GRETEL (Grup de Recerca de 
Literatura infantil i juvenil i educació literària) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

— Bernal, M. Carme. Lectura de la tesi doctoral “Jacint Verdaguer. Roser de tot l’any. 
Estudi i edició crítica” (Universitat de Barcelona, 31 de març de 2009), que va merèixer la qua-
lificació d’excel·lent cum laude.

— Casas, Mariona. Participa com a col·laboradora al grup de recerca GREAL (Grup 
de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

— Collet, Jordi. Lectura de la tesi: “La civilització de la socialització: els nous proces-
sos de la socialització familiar a Catalunya.” Dirigida per Joan Estruch (UAB). Obtenció de la 
màxima qualificació.

— Comella, Agustí; Marín, Francesc; Moreta, Anna. Activitats del grup de recerca: 
Fisiologia i Psicologia de l’Exercici i Estudi del Moviment.

— Martín, Montse: Estada de recerca al Centre de Recerca “Centre for Scientific and 
Cultural Research in Sport” a Roehampton University (Regne Unit) del 15 de gener al 15 de 
febrer del 2009.

— Gómez, Cati. Lectura de la tesi: Esport, intervenció educativa i exclusió social. Un estudi 
de casos. Direcció: Dra. Núria Puig  i Dr. Gaspar Maza. Obtenció de la màxima qualificació.

— Peña, Javier. Treball de Recerca dels Diploma d’Estudis Avançats, en el marc del 
Programa de Doctorat sobre Comprensivitat i Educació, de la Universitat de Vic. Títol del 
treball: “Indicadors de la estructura socioafectiva en el rendiment dels esports col·lectius”. 5 de 
desembre de 2008.

— Sellas, Isabel. Lectura del Treball de Recerca “Creences dels estudiants de mes-
tre sobre la resolució de problemes: identificació i estudi”, dins el Programa de Doctorat en 
Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques (UAB) el 17 de setembre de 2009, que ha me-
rescut la qualificació d’excel·lent per unanimitat.

 –– Riera, Gemma. Participa en el projecte de recerca PAC (Programa didàctic inclusiu 
per atendre a l’aula l’alumnat amb necessitats educatives diverses. Una investigació avaluativa), 
vinculat al GRAD (grup de recerca sobre atenció a la diversitat) juntament amb altres universi-
tats de l’Estat espanyol. Ministeri d’Educació i Ciència (Ref. SEJ 2006- 01495/EDUC).
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— Ruiz, Robert; Marimon, Marta. Contracte de transferència de coneixement amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la creació d’un portal web i d’un 
material de formació adreçat al professorat sobre ”Planificació curricular per a tot l’alumnat a 
l’aula inclusiva: plans múltiples i plans individualitzats”. Setembre 2008.

— Serra Jubany, Àngel. Ha estat Membre del tribunal de la Tesi Doctoral de Marta 
Domingo Ballart Títol: La construcción significativa del coneixement matemàtic a l’ESO des 
d’una perspectiva sociocultural. UVic, 25 de febrer del 2009.

— Simó, Núria. Direcció del treball de DEA: “Avaluació de l’experiència pilot dels 
Tallers d’Estudi Assistit de la UVIC dins els Plans Educatius d’Entorn de Manlleu, Roda de Ter 
i Vic (Curs 2006-2007)”, a càrrec d’Elisenda Güell i Bou. El treball ha estat dirigit per la Dra. 
Núria Simó i Gil i hah estat jutjat pels Doctors Pere Pujolàs i Maset, Antoni Tort i Bardolet i 
José Ramon Lago Martínez, de la Universitat de Vic.  1 de desembre de 2008.

— Tort, Antoni. Direcció del treball de DEA: “Indicadors de l’estructura sòcio-afec-
tiva en el rendiment dels esports col·lectius”,  realitzat per Xavier Peña i López. Ha estat jutjat 
per la Dra. Núria Simó i el Dr. José Luis López del Amo, de la UVIC, i el Dr. Bernat Buscà, de 
la Universitat Ramon Llull (URL). UVIC, 5 de desembre de 2008.

 Membre del tribunal de la Tesi Doctoral  de Marta Domingo i Ballart: “La construcció 
significativa del coneixement matemàtic a l’ESO des d’una perspectiva sòciocultural”, dirigida 
per Àngel Alsina (UdG) i tutoritzada per Montserrat Benlloch (UVic). Universitat de Vic.

 Membre del tribunal de la Tesi Doctoral de Cati Gomez Lecumberri,  “Esport, inter-
venció educativa i exclusió social. Un estudi de casos”, dirigida pels professors Gaspar Maza 
(URV) i Núria Puig (INEFC). INEFC de Catalunya-Barcelona. 

  Membre del tribunal de la Tesi Doctoral de Jordi Collet i Sabe,  “La civilització de 
la socialització: els nous processos de la socialització familiar a Catalunya.” Dirigida per Joan 
Estruch (UAB).  Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Membre del tribunal de la Tesi Doctoral de Fernando Cruz: “Educar para gestionar 
conflictos en una sociedad fragmentada. Una propuesta educativa para una Cultura de Paz.” 
Dirigida per Carme Romia (UB). Universitat de Barcelona.

 Membre del tribunal de la Tesi Doctoral de Fernando Herraiz: “Los estudios sobre 
masculinidades: una investigación narrativa en torno al papel de la escuela y la educación artís-
tica en la construcción de la masculinidad.” Dirigida per Fernando Hernández (UB). Universitat 
de Barcelona.

— Vallbona, Anna. Lectura del treball de recerca Implementing CLIL methodology in 
the Primary Classroom. A Case Study, dins del programa de doctorat de Filologia Anglesa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el 14 de setembre de 2009, que ha merescut la qualificació 
de matrícula d’honor per unanimitat.

Publicacions generals 

—Alegre, M.A.; Collet, J.; González, S. (2009). “How policies of priority education 
shape educational needs. New fabrications and contradictions.” Educational Policy. 2009.

—Arnal, J; Bosch, C; Collet, J; Muñoz, I. (2008), Relació i comunicació entre els agents 
educatius i l’escola en el territori. Guix, vol. 345, pp 47-52.
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—Arumí, J.; Martín, M.; Boluda, G.; Ramirez, E. (2008) “El treball en equip i l’aprenen-
tatge cooperatiu en el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: un gran repte”. Ponències 
del III Congrés Nacional d’Avaluació Formativa a la Universitat. INDE, ISBN: 978-84-9729-113-2. 

—Baiget, E.; Iglesias, X.; Rodríguez, F.A. (2008). “Prova de camp específica de valora-
ció de la resistència en tennis: resposta cardíaca i efectivitat tècnica en jugadors de competició”. 
A  Apunts. Educació Física i Esports, n. 93, pàgs. 19-28. 

—(2008). “Bioenergetic profile of tennis singles match play”. A Archivos de medicina del 
deporte, n. 128, 25 (6), pàg. 458.

—Baiget, E. (2008). “Valoració funcional i bioenergètica de la resistència específica en 
jugadors de tennis”. A Apunts. Educació Física i Esports, n. 94, pàg. 79. 

—(2008). “Valoración funcional i bioenergética de la resistencia específica en juga-
dores de tenis”. A Revista Española de Educación Física y Deportes, n. 9, pàg. 125. 

—(2009). “La valoració de la resistència en jugadors de tennis”. A Docusport. La revista, 
n. 17, pàg. 8.

—Baiget, E.; Iglesias, X.; Vallejo, L.; Rodríguez, F.A. (2008). “The specific endurance 
tennis test (SET-Test): design, reliability, and validity”. A Archivos de medicina del deporte, n. 128, 
25 (6), pàg. 535.

—Benito, R.; Collet, J.; Subirats, J. (2008). Projectes educatius de ciutat: passat, pres-
ent i futur. Àmbits de psicopedagogia. Vol. 23. pàg.6 

—Bernal, M.C.; Vila, B.; Moix, M.; Pujol, A. (2009). “Laboratori d’Educació Infantil 
Maria Teresa Buscart”, revista digital Papers d’Educació. Facultat d’Educació de la Universitat 
de Vic. 

—Bernal, M.C.; Pujol, M.; Rierola, M. (2009). Edició del llibre: Art i Maternitat. Vic: 
Eumo Editorial - H. Associació per a les Arts Contemporànies.

—Boluda, G.; Ramirez, E.; Arumí, J. (2008) “L’avaluació als cursets de natació. Proposta 
d’intervenció Universitat i Escola”. Dins: Ponències del III Congrés Nacional d’Avaluació 
Formativa a la Universitat. Inde, ISBN: 978-84-9729-113-2.

—Boluda, G.; Callarisa, J.; Ramírez, E.; Soldevila, J.; Allaoubi, Y.; Güell, E (2009). “La 
xarxa interna i externa als Tallers de Suport a la Tasca Escolar (TSTE)”. Dins: Ponències del 1r 
Congrés de Formació per al Treball en Xarxa a la Universitat. CD-Rom. ISBN: 978-84-85557-77-6. 

—Carbonell, J. (2008). “Los significados del cambio y los caminos de la innovación”. 
Revista Propuesta Educativa, n. 29. Buenos Aires: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Buenos Aires. ISSN: 1995-7785.

—Carbonell, J.; Tort, A. (2008). “Discursos de la antipedagogía”. A Cuadernos de 
Pedagogía, 384, novembre 2008. Barcelona: Wolters Kluwer. ISSN: 0210-0630. Pàgs. 82-86.

—(2008), L’educació catalana a la premsa. Barcelona: Fundació Bofill. Col. Informes 
Breus,  núm. 13. ISBN: 978-84-8334-937-3. Pàg. 90.

—Carbonell, J.; Carrillo, I. (2008). “Les pràctiques de cooperació en els plans de for-
mació inicial. L’educació en valors com a vivència”. Dins: Martínez, M., (ed.), Aprenentatge 
servei i responsabilitat social de les universitats. Barcelona: Octaedro. Col·lecció Recursos. ISBN 
978-84-8063-970-5,  224 pp.
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—Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Padrós, N. (2008). “La ética como patrimonio escolar 
y pedagógico”. Dins AAVV, Museos pedagógicos. La memoria recuperada. Huesca: Museo peda-
gógico de Aragón-Gobierno de Aragón. 157-174.

—Carrillo, I.; Tort, A. (2009). Mestres i Pedagogues. Vic: Serveis de Publicacions de la 
Universitat de Vic. ISBN: 978-84-936186-7-4. Pàgs. 1-56. 

—Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Moreno, P.L. (2008). “El patrimoni educatiu, un ele-
ment d’una pedagogia cultural i ciutadana”. Temps d’Educació, n. 35, pp. 277-289.

—Codina, Francesc. “Els joves i la llengua”, El 9 Nou (05/09/08), p. 22.
—“Educació i ideologia”, Avui (14/11/08), p. 8.
—“Petit país amb gegants”, El 9 Nou (05/12/08), p. 22.
—“La llengua i els mitjans”, Avui (23/01/09), p. 8.
—“Crist de 200.000 braços. De l’experiència de la derrota a l’afirmació poètica”, Reduccions. 

Revista de poesia (juny de 2009), n. 93-94, pàgs. 264-278.
—Collelldemont, E. (2008). “Retos y dificultades de educar la sensibilidad ante los 

medios audiovisuales y literarios” ESE. Estudios sobre educación, 14. Pamplona. Pàgs. 45-61. 
—(2008). “Las imágenes coleccionadas, preludio de los museos pedagógicos” Dins: 

Diversos autors (2008), Buenaventura Delgado, historiador de la educación. Barcelona: UB. Pàgs. 
183-198.

—(2008). “La educación estética, una asignatura pendiente? Cultura Visual 
Contemporánea. València: Fundació Mainel. Pàg. 55- 64.

—(2009). “Memoria, experiencia estética y formación: tres elementos que convergen 
en los museos virtuales” Pedagogía Museística: Didáctica, virtualidad y difusión del patrimonio his-
tórico-educativo. Sevilla: MUPEAN - Universidad de Sevilla.

—(2009) “L’experiència de pensar un laboratori com a espai d’observació, reflexió i 
experimentació pràctica”. Papers d’educació, n. 9.

—Collelldemont, E.; Moreu, A. (2007). “El museo pedagógico experimental de 
Barcelona: Enclave para una historia de los pequeños museos pedagógicos”. Historia de la educa-
ción. Revista Interuniversitaria. Salamanca. Vol. 26. Pàg. 471- 482.  

—Collelldemont, E.; Padrós, N. (2009). “La diversidad: ¿Un concepto ausente en los 
manuales escolares para la educación en valores?”. El Largo camino hacia una educación inclusiva: 
la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días: XV Coloquio de Historia de la Educación. 
Pamplona: Universidad de Navarra. Pàg. 741-752.

—Collet, J. (2009). “Quina educació per a quina societat? El rol dels Plans Educatius 
d’Entorn”. Dins: XXI jornades de participació de mares i pares a l’escola. Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès. 17-33. Pàgines 17-33.

—(2009). El treball educatiu en xarxa: una breu proposta de marc conceptual. Fundació Jaume 
Bofill. ISBN: 978-84-85557-77-6.

—(2009). “El treball i l’aprenentatge en xarxa com a respostes als malestars educatius”, 
Guix. Elements d’acció educativa, n. 356-357, pàgs. 11-13.

—(2009). “Educació eficaç o educació intel·ligent? El treball en xarxa com a nova cul-
tura educativa”. Guix. Elements d’acció educativa n. 356-357, pàgs. 71-91. 2009. 

—Collet, J.; Estruch, J. (2009).  “Família i religió avui: cap a una socialització invisible?” 
Valors, Idees i Actituds (VIA), vol 9 (abril 2009), pàg. 184-195. 
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—Comajoan, L.; Portell, A. “Ensenyar a aprendre llengua al segle XXI”. Papers d’Edu-
cació, 10. Juliol 2009.

—Comella Cayuela, A.; Moreta Rovira, A.; Solà Serrabou, M.; Marín Serrano, F.;  
Puigdesens Magem, P.; Montsant Espígol, R. “Programa de promoción de la actividad física en 
el centro de salud Vic-Nord”. Semergen; 34. Supl 1:130-31. 2008.

—Comella Cayuela, A.; Marín Serrano, F.; Moreta Rovira, A.; Casas Baroy, JC.; Yuste 
Colom, M. “Grado de satisfacción de los pacientes del programa de actividad física en atención 
primaria Vic-Nord”. Semergen; 34. Supl 1:129, 2008. 

—Comerma, E. (2008). “El  ràpel en el descens de Barrancs”. Butlletí de la Unió 
Excursionista de Vic , n. 263, pàgs. 14-18.

—Corominas, Marta; Simó, Núria; Telford, Jon “Els estudis d’educació social miren a 
Europa”. Papers d’Educació n. 10.

—Cortada, M; Badilla, M; Riera, J. “Students’ informational and technological com-
petencies in an ICT school project”. IADIS Press Publishers Conference Proceedings. Portugal: 
2009.

—Escofet, A.; Marimon, M. (2008). Aprendizaje colaborativo en red. Actas del V 
Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria “Enseñar y aprender en la universidad del 
siglo XXI: propuestas y condiciones”. Fargueta, F; Fernández, A.; Maiques, J.M. (eds). Editorial 
Universidad Politécnica de Valencia. ISBN 978-84-8363-413-4. València, 29-31 de octubre de 
2008.

—(2008). “Aprendizaje colaborativo en red en educación superior”. Actas del XIV 
Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía “Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad 
y sentido social de la educación”. Saragossa, 17-20 de setembre de 2008. Sociedad Española de 
Pedagogía. Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza. ISBN-978-
84-691-5629-2. 

—(2009). “Web 2.0 and Collaborative Learning in Higher Education”. Dins: 
Lambropoulos, N.; Romero, M. (coord.): Educational Social Software for Context-Aware Learning: 
Collaborative Methods and Human Interaction. London: Information Science Reference.

—Esteve, S.; Sellas, I. (2009). “II Jornades d’Ensenyament i Aprenentatge de les  m a -
temàtiques”. Papers d’educació, n. 10, juliol de 2009.

—Fatsini, E.; Gibert, R.; Guitart, R.; Sitjà, R. “Els coneixements: què ensenyem a 
l’escola? Què aprenen els nois i les noies?”. Guix, Elements d’Acció Educativa, juny 2008, n. 345, 
pàgs.13-18.

—Fuertes, M. (2008) “Aplicació d’estratègies didàctiques de comprensió lectora en 
textos electrònics narratius” Temps d’Educació, n. 32, pàg. 209-227.

—Garcia, Pilar; Juncà, Albert (coord i autors); Roig, Dídac (2008) Campus Ítaca. 
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

—Gómez, Lecumberri, C.; Puig, N.; Maza, G. (2009). L’Esport com a eina d’intervenció 
educativa per a infants en situacions d’exclusió social: propostes per a professionals de l’educació social i 
esportiva. Barcelona: Fundació Barcelona Olímpica. Fundació Ernest Lluch. ISBN, 978-84-691-
9874-2. 110 pàgines.

—Gómez, C.; S. Hernández, (2008): La Bimba s’apunta a futbol. Barcelona: Cromosoma. 
ISBN: 978-84-92419-10-4.
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—(2008):  Bimba se apunta a futbol.  Barcelona: Cromosoma. ISBN: 978-84-92419-1.
—(2008): La Bimba i l’skate. Barcelona: Cromosoma. ISBN: 978-84-92419-08-1.
—(2008): Bimba y el skate. Barcelona: Cromosoma. ISBN: 978-84-92419-09-8.
—(2008): “Projecte Practica Bimba”, a Revista Apunts d’Educació Física i Esport, 94, pàgs. 

69-70.
—Gómez, C. (2008), “Práctica Bimba!”, Revista Solo Golf & viajes, 148, p.117. 
—(2008): “Los cuentos de la Bimba, una herramienta educativa para el fomento del de-

porte infantil”, dins IX Congreso A.E.I.S.A.D. pp. 309-316. Madrid, Librerías deportivas Esteban 
Sanz. ISBN: 978-84-935390-5-4.

—(2009): Deporte e integración social. Guia de intervención educativa a través del deporte. 
Barcelona, INDE. 

—(2009). “Esport i exclusió social. Límits i condicions”, revista digital Senderi.
—Hernández, F.; Tort, A. (2009). “Cambiar la mirada sobre el fracaso escolar desde la 

relación de los jóvenes con el saber”. Revista Iberoamericana de Educación. RIE 48/9. ISSN: 1681-
5653. 

—Juncà, Albert; Martín, Montse (2009). “The (non)existence of Catalans National 
Identity in Catalan and Spanish Sport Press (Beijing 2008)”. Dins: Sport: Passion, Practice & 
Profit Book of abstracts del World Congress of Sociology of Sport de la International Sociology of Sport 
Association (ISSA). Utrecht, Holanda, July 15-18 2009.

—(2009) Recensió del llibre Carbonell, Jaume; Tort, Antoni (2008) L’educació catalana 
a la Premsa a la revista Papers d’Educació.

—Juncà, Albert (2008). “Sport and National Identity discourses in the Catalan/Spanish 
press. GP F1 in Montmeló, 2007”. Dins: Mojca Doupona and Simon Ličen (eds) Sport, Culture 
& Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in a Continent (and Beyond), Ljubljana, 
Slovènia: University of Ljubljana, Faculty of Sport. Pàgs. 99-103. 

—(2008). “Sport and National Identity discourses in the Catalan/Spanish press” a 
Abstract Book Sport & Culture & Society, 5th Congress of the European Association for Sociology 
of Sport (EASS) 22-25 may 2008 Bled, Slovenia. 

—(2009). “UEFA Champions League: Sport and national identity discourses in the 
Catalan/Spanish Press”. Dins: Communicating Experiences. Conference Handbook, 3rd International 
Conference for Qualitative Research in Sport & Exercise. Centre for Scientific and Cultural Research 
in Sport, Roehampton University, Londres. 

—Marimon, M. (2008). “Una experiencia de aprendizaje colaborativo en un contexto 
de formación virtual”. Dins: Roig, R. (coord.); Blasco, J.; Cano, M.A.; Gilar, R.; Grau, S.; Lledó, 
A. (eds.) Investigación e inovación en el conocimiento educativo actual. Alcoy: Editorial Marfil. 

—(2009). “El fòrum de discussió com a espai d’interacció educativa en entorns semi-(2009). “El fòrum de discussió com a espai d’interacció educativa en entorns semi-
presencials o a distància”. Revista Catalana de Pedagogia, vol. 6, 2007-2008, pàgs. 315-327.

—Martí, J. “Aprendre a ensenyar ciències a l’educació primària”. Papers d’Educació, 
Revista Electrònia de la Facultat d’Educació.

—Martin, M. (2009). “An analysis of Amaya Valdemoro’s portrayal in a Spanish news-
paper during Athens 2004”. Dins: P. Markula (coord.) Olympic Women and the Media. International 
Perspectives. London: Palgrave Macmillan, p. 185-214.
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—Martin, M.; Sagazarazu, I.; Gómez, C. (2008): Esportistes Catalanes. Universitat de 
Vic- Càtedra Unesco. ISBN: 978-84-936186-2-9.

—Medina, N.; Vallbona, A. (2009) “VI Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a  
Infantil i Primària”. Papers d’Educació, 9.

—(2009) “Aprendre a ensenyar una llengua estrangera”, dins Papers d’Educació, 10.
—Moreta Rovira, A.; Comella Cayuela, A.; Casas Baroy, JC.; Marín Serrano, F.;  

Puigdesens Magem, P.; Pruñonosa Monné, J. “Satisfacción de los profesionales de la salud al 
programa de actividad física en atención primaria Vic-Nord”. Semergen; 34. Supl 1:130. 2008.

—Pérez, Miquel (2008). “Geometries de la llum”. Dins: Diversos autors: Emili Donato. 
Fotografies de paisatge i ciutat, (catàleg d’exposició), pp. 17-19. Vic: Eumo Editorial / H. Associació 
per a les Arts Contemporànies.

—(2009). “Mares de cine. Tres representacions de la mare en el cinema”. Dins: 
Diversos autors, Art i Maternitat, pp. 99-115. Vic: Eumo Editorial / H. Associació per a les Arts 
Contemporànies.

—Pujolàs, Pere (2008). 9 ideas clave: El Aprendizaje Cooperativo. Barcelona: Graó.
—Ramón, T.; Baiget, E. (2008). “Análisis de la coordinación del miembro no domi-

nante cómo un factor que afecta al rendimiento del revés a dos manos en tenis”. e-coach. Revista 
electrónica del técnico de tenis, n. 3.

—Ramírez, E.; Arumí, J.; Boluda, G. (2008) “L’avaluació als cursets de natació. Proposta 
d’intervenció Universitat i Escola”. Dins: Ponències del III Congrés Nacional d’Avaluació Formativa 
a la Universitat. INDE. ISBN: 978-84-9729-113-2. 

—Riera, Gemma (2008) “Algunas reflexiones de ética aplicada entorno a la educa-
ción inclusiva”. Comunicació del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía, 
Educación, Ciudadanía y Convivencia, Diversidad y sentido social de la Educación. Saragossa, 
17 al 20 de novembre de 2008.

—(2008) “Escuela y formación para la ciudadanía, algunas reflexiones entorno a la 
atención a la diversidad”. Comunicació del XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de 
Pedagogía, Educación, Ciudadanía y Convivencia, Diversidad y sentido social de la Educación. 
Saragossa, 17 al 20 de novembre de 2008.

—Simó, Núria; Puntí, Teresa. “El treball interdisciplinari a 1r curs d’Educació Social de 
la Facultat d’Educació de la UVic: una experiència on tots aprenem a treballar en xarxa”, dins 
Formació i treball en xarxa en societats complexes [CD-ROM]. Barcelona: Fundació Bofill, 2009. 

—Solé Ll.; Collelldemont, E. (2009). “Algunes reflexions sobre el procés d’ensenyar a 
ensenyar en l’àmbit de la música a l’escola”. Papers d’Educació n. 10, Juliol 2009. Disponible a la 
xarxa: http://www.uvic.cat/fe/especial/ca/papers/articles/10_fons_musica_escola.pdf

—Soler, J. (2008), “L’estada de Ferrière a Barcelona l’any 1930”, Revista Catalana de 
Pedagogia, vol. 6, 2007-08, pàgs. 349-358.

—(2008). “Entre Europa i Amèrica Llatina: Adolphe Ferrière i l’Escola Nova a 
Barcelona”, Temps d’Educació, 35, pàgs. 229-248.

—(2009). “L’itinerari formatiu i professional de Jesús Sanz Poch (1897-1936). Renovació 
pedagògica i compromís polític a Catalunya durant el primer terç del segle XX”. Educació i 
Història: Revista d’Història de l’Educació, n. 13 (gener-juny 2009), pàgs. 9-47. ISSN: 1334-0258. 
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—Subirats, J. (dir.), Collet, J. (coord.), Sánchez, E. (2009). Projectes Educatius de Ciutat: 
un procés permanent. Revisió metodològica 2008. Barcelona: Diputació de Barcelona. ISBN: 978-84-
9803-343-4. Pàg. 101.

—(2009). Proyectos Educativos de Ciudad: un proceso permanente. Revisión metodológica 
2008. Barcelona: Diputació de Barcelona. Pág. 99.

—Subirats, J. (dir.); Benito, R.; Collet, J.; et al. (2008). Canvis i actuacions realitzades 
en l’educació catalana en el període 2003-2007. Barcelona: Pla estratègic metropolità de Barcelona. 
Col·lecció: Estratègia, n. 9. Pàg. 129.

—Tort, A.; Simó, N. (2009). “Percepciones, análisis y propuestas acerca de la puesta 
en práctica de actuaciones para la atención a la diversidad en algunos centros educativos”. 
EMIGRA-UAB: Working Papers núm. 86. ISSN 2013-3804.

Tort, A., et. al., (2008), “L’acollida: debat obert.” Guix, n. 348, octubre 2008. Barcelona: 
Graó. Pàgs, 7-9. ISSN: 0213-8581.

—Vallbona, A. (2009). “Implementing CLIL in the Primary Classroom. Results and 
Challenges”. Dins: Actes de la I Taula Rodona Internacional sobre programes AICLE. Bellaterra.

—Vila, B. (2009). “Descubrir y conocer en nuestro entorno”. Dins: Alsina, A.; Planes, 
N. Educación matemática y buenas prácticas. Editorial Graó. ISBN: 978-84-7827-695-0.

—Vila, B.; Bernal, M.C.; Moix, M. (2009). “Laboratori d’Educació Infantil Teresa 
Buscart”. Papers d’Educació n. 9. Universitat de Vic. Facultat d’Educació.

—Verdaguer, M. Àngels (2008).  Ressenya “Verdaguer, Perles. L’amic i l’amat. Càntics de 
Ramon Llull posats en vers, ed. Casasses i Prats”: Studia Lulliana, vol. XLVIII, n. 103, pàgs. 137-
139.

—(2009). “Mistral i Verdaguer. Aspectes i documents existents d’una relació (i algun 
text inèdit de Mistral)”. Dins: Christian Camps, Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle 
XXI. Association Française des Catalanistes / Éditions de la Tour Gile, 2009, p. 447-464.

—Yuste Colom, M.; Comella Cayuela, A.; Marín Serrano, F.; Moreta Rovira, A.; Casas 
Baroy, JC.; Puigdesens Magem, P. “IMC, influencia del deporte extraescolar y las tecnologias de 
la información y la comunicación en escolares”. Semergen; 34. Supl 1:129 Any: 2008.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

— Anna Bonafont Castillo, Eva Cirera Viñolas i Joan Carles Casas Baroy van presentar 
els resultats de l’estudi “Viure a casa”, en l’estudi “Detecció i seguiment de les persones majors 
fràgils i de risc que viuen a Vic”, a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, el dia 19 de 
desembre de 2008. 

— Míriam Torres Moreno va fer una estada de recerca a l’IATA (Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC), València, durant cinc setmanes (maig-
juny de 2009) en el Departament de Conservació i Qualitat dels Aliments (direcció: Dra. Elvira 
Costell).

— Cristina Vaqué Crusellas va participar durant el curs acadèmic 2008-09 en el pro-
jecte “Recollida d’informació d’interès per a la salut dels menjadors escolars d’Osona”.
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— Cristina Vaqué Crusellas va impartir una conferència sobre els resultats del projecte 
“Recollida d’informació d’interès per a la salut dels menjadors escolars d’Osona” a l’Agència de 
Promoció de la Salut del Consell Comarcal de Vic amb el títol: Millores observades en els menús 
revisats en algunes escoles de la Comarca d’Osona, març de 2009.

— Cristina Vaqué Crusellas va realitzar una conferència sobre els resultats del projecte 
“Recollida d’informació d’interès per a la salut dels menjadors escolars d’Osona” a l’aula Segimon 
Serrallonga de la Universitat de Vic amb el títol: “Què i com mengen els escolars de la comarca 
d’Osona?” Juny 2009.

Publicacions generals

— Busquets Alivés, Ester: “Ética y estética del cuidar”, Revista de Enfermería ROL, 
31(11):748-754, 2008.

— Busquets Alivés, Ester: “¿La ciencia puede ser compasiva?”, Crítica, 958: 39-43, 
2008.

— Busquets Alivés, Ester: “De la bioètica clínica a la bioètica social”, Revista de Treball 
Social, 186: 95-100, 2009.

— Casals Puig, Dolors: “Masoterapia” dins F. Drobnic; J. Puigdellivol; T. Bové: Bases 
científicas para la salud y un óptimo rendimiento en Baloncesto. Madrid: Editorial Ergon, 2009, p. 
381-383.

— Casas Baroy, J.C.; Faro Basco, M.; Isern Farrés, O: Opiniones y actitudes de los estudian-
tes de enfermería respecto a la incorporación de la evidencia en la práctica asistencial, Madrid: Instituto 
de Salud Carlos III - Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería, 
2008.

— Guidonet Riera, Alícia: “’Il a mis deux boîtes dans mon panier...’. La réciprocité 
comme stratégie pour gérer la faim et la précarité alimentaire”, Anthropology of Food, setembre 
2008. http://aof.revues.org

— Mascarella Terradellas, Laura: “Paquistaníes en España, Pautas y Comportamientos 
Sociosanitarios”, dins: Dr. Gerardo Fernández Juárez; I.G. González; Puerto G. Ortiz (coord.) 
La Diversidad Frente al Espejo, Salud,  Interculturalidad y Contexto Migratorio, Ed. Abya-Yala 
Quito-Ecuador. Publicaciones Universidad  de Castilla-La Mancha, 2008, p.397-406.

— Mascarella Terradellas, Laura: Expériences concrètes de formation aux professionnels de 
la santé. L’Anthropologie, dans le contexte migratoire ou la pluralité de cultures, Marseille, France. 
(Pendent de publicació, article acceptat). 

— Mascarella Terradellas, Laura: “Dos realidades: origen y ciudadanas en España”, 
pendent  de publicació a Publicación del Postgrado de Estudios Africanos (IMF-  C.S.I.C.)

— Mascarella Terradellas, Laura:  “África y la circuncisión. Dos realidades: origen y 
ciudadanas en España, dins: Martí, Josep; Mallart, Lluís; Aixelà, Yolanda: Introducción a los 
estudios Africanos. Vic: CEIBA 2009.

— Obradors Aranda, Núria; Laura Barniol Puntí; Míriam Torres Moreno: Hàbits ali-
mentaris i d’activitat física en nens de 8 a 12 anys de la comarca d’Osona. Document de recerca de la 
UVic.
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— Prat, Irene; Vaqué, C.: “Insuficiencia cardíaca y calidad de vida”, Revista de Enfermería 
ROL; núm. 32. Vol (4); 262-269, abril de 2009.

— Rizo Marcos, Montserrat: “La integración de la intervención en fisioterapia pediá-
trica y psicomotricidad”, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas corporales, núm. 33, 
febrer de 2009.  ISSN-1577-0788.

— Simó Algado, Salvador: “Bearers of the human spirit”, dins: González Davies i 
Oittinen: Translating the verbal and the visual for young readers. Cambridge Scholar Publishing, 
2008.

— Simó Algado, Salvador: “Un jardí on conflueixen l’educació, la investigació i la jus-
tícia ocupacional”, Revista electrònica Papers d’Educació, núm. 9. Febrer de 2009. Disponible 
a: http://www.uvic.cat/fe/especial/ca/papers/articles/9_recerca_jardi.pdf

— Torres-Moreno, Míriam; Sílvia Vilà Díez; Núria Obradors Aranda: Consum de produc-
tes de les màquines de vending i hàbits alimentaris entre els estudiants de la Universitat de Vic. Document 
de recerca de la UVic.

— Vall Mayans, Montserrat, et al. (2008): “Pòster: Experiència de cooperació a Nicaragua 
mitjançant les pràctiques d’estudiants de ciències de la salut, de la UVic”, dins: Grasa, R; Navarrete, B. 
(coords.) IV Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament, 12-14 novembre 2008, p. 
146. Ed. Servei de Publicacions UAB, Bellaterra (BCN).

— Vall Mayans, Montserrat, et al. (2009): “Perfil y expectativas profesionales del estu-
diante de enfermería”, a Antonin, M. et al. Rev ROL Enf 2009; 32 (7-8):516-524.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Participació en tribunals de Tesi Doctoral

El Dr. Vladimir Zaiats ha format part com a vocal del tribunal de la tesi doctoral de 
Joaquín Fernández Amigo “Utilización de material didáctico con recursos de ajedrez para la 
enseñanza de las matemáticas. Estudio de sus efectos sobre una muestra de alumnos de 2º de 
primaria”, llegida l’1 de juliol de 2008 al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. (http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1215108-111407/)

Activitats de divulgació científica

— Presentació del llibre Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la Plana de 
Vic, a càrrec de Jordi Baucells, director de la Secció de Patrimoni Natural del Patronat d’Estu-
dis Osonencs; Josep Vigo, catedràtic de Botànica de la UB i president de la Secció de Ciències 
Biològiques de l’Institut, i Carme Casas, autora de l’obra. L’acte va tenir lloc al Temple Romà 
de Vic el 28 de maig de 2009. 

— Consol Blanch ha coordinat la Setmana de la Ciència a la UVic i ha participat en les 
reunions de la Comissió Organitzadora de la Setmana en l’àmbit de tot Catalunya. Curs 2008-
09.
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Projectes acadèmics amb institucions alienes a la UVic

— Projecte subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona que porta per títol 
“Les ordenances fiscals i les cooperatives de consum com a eines per potenciar la minimització 
de residus domiciliaris”, realitzat per Fernando Pinós i Maria del Mar Rigo i dirigit per Sebastià 
Riera.

— Consol Blanch i Núria Barniol han fet dues estades de treball a la Universitat de 
Lleida, Departament de Química, per tal de realitzar analítiques d’espectroscòpia d’infraroig i 
de ressonància magnetica nuclear dels productes obtinguts en els processos que conduiran a la 
tesi doctoral de Núria Barniol. 25-26 de setembre de 2008 i 16 de juliol de 2009. 

— Consol Blanch i Judit Molera han iniciat col·laboracions amb el Dr. Jordi Farjas del 
Departament de Física de la Universitat de Girona per tal d’aplicar mètodes físics per a l’estudi 
de la microestructura dels aliments. Han fet tres sessions de treball al llarg del curs i han codi-
rigit el TFC de Marcel Alofra d’Enginyeria Industrial de l’UdL, amb el títol “Estudi preliminar 
de la microestructura de xocolates industrials”. UdL, 18 de setembre de 2009. Qualificació: 
Excel·lent 9.

Publicacions generals

Jaume Miquel March Amengual, et al. “Els plans individuals en les regulacions dels de-
partaments d’Educació. Aplicació d’enfocaments multidimensionals” Suports, Revista Catalana 
d’Educació Inclusiva, vol 13, primavera 2009. 
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AULA SEGIMON SERRALLONGA   

ACTIVITATS DE L’AULA

Homenatge a Segimon Serrallonga

El 26 d’abril va tenir lloc l’homenatge que l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon 
Serrallonga dediquen cada any al poeta, en aquesta ocasió al Teatre Cirvianum. Jaume Ayats, 
musicòleg, va impartir la conferència: La força social i emotiva de les cançons d’abans, amb interpre-
tacions de Sebastià Bardolet, tenor, acompanyat del mateix Ayats. A continuació Joan Rubinat, 
pianista, va interpretar algunes Cançons i danses de Frederic Mompou.

Acte de lliurament de la Beca Segimon Serrallonga

El 6 de juny, a l’Arxiu Municipal de Torelló, va tenir lloc l’acte de lliurament de la Beca 
Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis a l’estranger que convoca anualment l’Ajuntament de 
Torelló amb la col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic. Excepcionalment, l’Ajun-
tament de Torelló va concedir aquest any dues beques de 15.000€ a dues propostes d’ampliació 
d’estudis, una per a Anna Pons, de Manresa, i una per a Judit Bardolet, de Vic. Judit Bardolet va 
presentar una proposta de cursar el Master Orchestral Violin Training a la prestigiosa Guildhall 
School of Music & Drama de Londres. La proposta d’Anna Pons era per fer el Master Economics 
and Public Policy a la Sciences Po de Paris, institució per la qual han passat els polítics més im-
portants de França de les darreres dècades. Enguany hi havia tretze sol·licituds per accedir a 
la beca. Formaven la comissió encarregada de valorar les sol·licituds: Miquel Franch, alcalde 
de Torelló; Núria Güell, regidora de Cultura; Ricard Torrents, escriptor i professor emèrit de 
la UVic; Rosa Sayós, filòloga i professora de la UB; Àlex Nogué, artista i catedràtic de Belles 
Arts de la UB; Montserrat Jufresa, catedràtica de filologia grega de la UB, i Joaquim Albareda, 
historiador i professor de la UPF.
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CONFERÈNCIES, ACTIVITATS CONGRESSUALS 
I ALTRES

CONFERÈNCIES I ACTIVITATS CONGRESSUALS A LA UVIC

FACULTAT D’EDUCACIÓ 

Activitats congressuals, seminaris, jornades...

—II Jornades d’Ensenyament de les Ciències a l’Educació Infantil i Primària 
Els dies 17 i 18 d’abril es van dur a terme aquestes II 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 el model de ciència escolar; 
conèixer les aportacions més recents de la psicologia del desenvolupament i de l’aprenentatge 
en relació a l’aprenentatge de les ciències dels 3 als 12 anys; conèixer experiències d’aula en 
l’àmbit de l’ensenyament sobre els éssers vius i sobre l’estructura de la matèria. L’activitat de les 
jornades va constar de dues conferències inicials destinades a situar la temàtica: “Quina ciència 
per a l’escola infantil i primària?” a càrrec de la Dra Mercè Izquierdo (Universitat Autònoma de 
Barcelona) i “La construcció de pensament científic dels 3 als 12 anys” a càrrec de la Dra Mercè 
García-Milà (Universitat de Barcelona); la presentació del projecte “Conèixer, descobrir i apren-
dre junts” a càrrec de Carme Alemany del CEIP el Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer, 
guanyador del primer Premi d’Experiències Educatives Josep Pallach 2009; i una conferència 
seguida de l’exposició d’experiències d’aula en relació als temes dels éssers vius i la matèria. En 
el cas dels éssers vius la conferència vas ser “Aprendre sobres els éssers vius a Infantil i Primària” 
i va anar a càrrec de Jordi Martí (Universitat de Vic) i les experiències van ser presentades per 
Teresa Pigrau i Victòria Carbó (equip de Primària del CESIRE-CDEC), David Segalés (CEIP 
Andersen,Vic), Joan Culí (Col·legi Sant Miquel dels Sants, Vic) i Pilar Aumatell i Maite Moral 
(CEIP Pinediques, Taradell).  En el cas de la matèria la conferència va ser “Aprendre sobre la 
matèria a infantil i primària”, a càrrec del professor Josep Lluís Estanya (IES l’Estatut de Rubí) 
i les expèriències van ser presentades per les mestres Pila Melcón (CEIP Sant Cugat XI, St. 
Cugat del Vallès), Núria Lopez (CEIP Fontfreda, Montxada i Reixach), Anna Torner (CEIP 
Lola Anglada, Esplugues de Llobregat), Balbina Tantiñà, Marisa Puntí i Mercè Viñas (CEIP El 
Roure Gros, Santa Eulàlia de Riuprimer), Carme Pablo (CEIP Rellinars, Rellinars).

—VI Jornades “ La Ciència feta pels infants”
Els dies 14 i 15 de maig de 2009 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 14 i un  altre el 15), 
van omplir l’Aula Magna de la Universitat per explicar diferents projectes de recerca duts a 
terme al llarg del curs. En aquesta edició hi van participar uns 900 nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys de 18 escoles.
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—2es Jornades d’Innovació Docent del CIFE
Albert Juncà. Participació al grup de treball CIFE-Innovació Docent sobre el treball 

dirigit. Continuació de la participació a les 2es Jornades d’Innovació Docent del CIFE de la 
UVic.

—I Jornades d’Educació Emocional i Social a Infantil, Primària i Secundària
Anna Escofet, Marc Fuertes, Marta Marimon i María José Rubio. Presentació del pòs-

ter “Construcció de les identitats dels joves mitjançant la Web 2.0” en el marc de les Jornades 
d’Educació Emocional i Social organitzades pel Departament de Psicologia. Vic, 6 i 7 de març 
de 2009. 

Sònia Esteve i Isabel Sellas. Presentació del pòster “Creences, actituds i emocions a la 
classe de matemàtiques” en el marc de les Jornades d’Educació Emocional i Social organitzades 
pel Departament de Psicologia. Vic, 6 i 7 de març de 2009. 

—II Jornades d’Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques. Competències... I 
el càlcul, què?

Sònia Esteve i Isabel Sellas. Coordinació de les II Jornades d’ensenyament i aprenen-
tatge de les matemàtiques. Competències...I el càlcul, què? Per a Infantil i Primària. Febrer 
2009. 

—DIAMAT 2008-09
 Pau Casañas, Sònia Esteve i Isabel Sellas han organitzat el Diamat 2008-09, tallers 

d’activitats matemàtiques a les escoles. Des de l’assignatura troncal Matemàtiques i la seva di-
dàctica, de primer de Mestre, comuna 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, 
els estudiants han preparat activitats d’aprenentatge que posteriorment han experimentat a les 
escoles visitades. Aquest any s’ha anat a l’escola de Vic: CEIP La Sínia.

—Segona edició del Màster Oficial de “Formació de Professors de Català per a Persones 
Adultes”

Aquest curs s’ha iniciat la segona edició d’aquest màster universitari de la UB i la UVic. 
Per part de la UVic hi ha participat el professorat: Llorenç Comajoan, que n’ha estat el coordi-
nador, que hi ha impartit una part de l’assignatura (“Ensenyament, aprenentatge i adquisició de 
segones llengües”) i l’optativa “El component sociolingüístic i el desenvolupament d’actituds po-
sitives a la classe de llengua”); Mariona Casas (“Taller d’escriptura”, optativa); Francesc Codina, 
“El comentari de textos”, optativa); Keim, Lucrècia (“Disseny, implementació i tutorització 
de cursos no presencials”, optativa); Marta Marimon (“Les webquests: fonaments, elements, 
creació i utilització”, optativa); Llorenç Soldevila (“Itineraris literaris”, optativa) ; M. Àngels 
Verdaguer (“La introducció al context sociocultural de la llengua”, optativa); i Teresa Puntí 
(“Pràctiques docents I i II: creació i aplicació d’activitats a l’aula” i “Recursos”, dins el mòdul 
“L’alumne, el professor, l’aula i els recursos”).

206 Conferències, activitats congressuals i altres



—Seminari Recursos per a l’Ensenyament de la Llengua
Els dies 6 i 7 de febrer de 2009 es va celebrar a la UVic el seminari Recursos per a l’en-

senyament de la llengua, organitzat en el marc de la Comissió Permanent del 3r Simposi sobre 
l’Ensenyament del català a no catalanoparlants i va comptar amb la participació d’una setantena 
d’ensenyants de diversos àmbits educatius: Educació Infantil i Primària, Educació Secundària, 
Centres de Formació de Persones Adultes, Consorci per a la Normalització Lingüística, Serveis 
Lingüístics Universitaris i Formació del Professorat. L’objectiu era reflexionar i debatre sobre 
les necessitats dels docents pel que fa a recursos i materials adequats per a l’ensenyament de la 
llengua: què es pot utilitzar, què s’ha de tenir en compte i quins criteris de tria i elaboració de 
materials s’han d’aplicar d’acord els programes i les metodologies i, sobretot, amb la realitat 
de les aules. El treball d’aquest dia i mig es va fer a partir de la conferència “Recursos i discur-
sos en l’educació lingüística a l’inici de l’era digital i global”, a càrrec de Josep Maria Castellà 
(Universitat Pompeu Fabra) i de dues ponències “Sobre la presa de decisions en triar i elaborar 
material”, a càrrec de Francesc Ferran (professor de llengua i editor) i “L’experiència lingüística: 
un recurs per a l’aprenentatge de llengües”, a càrrec de Juli Palou (Universitat de Barcelona). Al 
final de cadascuna d’aquestes ponències van tenir lloc dues sessions de treball en grups. En el 
primer cas a l’entorn dels eixos temàtics següents: la diversitat a l’aula, el model de llengua: els 
usos lingüístics, el treball de les actituds, la cultura i l’ensenyament de la literatura. I en el segon 
cas, es van recollir els diferents temes tractats i es van treballar per àmbits educatius. 

La reflexió també es va fer a partir de l’exposició de bones pràctiques al bloc d’experi-
ències a càrrec de professionals dels diferents àmbits:

. Entorns virtuals de suport a l’escriptura. Joaquim Fonoll (Direcció General d’Innovació 
- Servei de TAC).

. Iniciació a la glosa. Albert Casals (Escola de Formació del Professorat – UAB).

. Les rutes literàries. Llorenç Soldevila (Universitat de Vic).

. Projecte Espurn@. Ramon Barlam (IES Quercus, Sant Joan de Vilatorrada).

. Materials per a les noves programacions de llengua catalana del nivell intermedi. Xavier 
Abelló (Consorci per a la Normalització Lingüística).

. Programa Gràcies: un material en evolució. Mònica Batet (Servei Lingüístic de la 
Universitat Rovira i Virgili).

. Tots som iguals, tots som diferents. Activitat per a l’ús de la llengua catalana com a vehicle 
de comunicació social. Eduard Carrillo (Centre de Formació de Persones Adultes Santa Eulàlia, 
L’Hospitalet de Llobregat).

Durant el seminari es va organitzar una exposició permanent amb les darreres novetats 
publicades i amb pòsters informatius sobre recursos lingüístics i didàctics en línia. L’organització 
va anar a càrrec de Teresa Puntí (Universitat de Vic) i de Pere Mayans, Carme Yus i Francesc 
Ricart (Departament d’Educació). 

—VI 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 18 i 

20 de novembre de 2008 les VI Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a infantil i primària. Es 
va fer una  conferència a càrrec de Carme Flores, professora de l’Àrea de Llengües Estrangeres 
i la seva Didàctica, dels estudis de Magisteri, a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Edu-
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cació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, amb el títol English as an Additional 
Language at Infant School: The Building Blocks. També es van portar a terme dues experiències: 
Let’s speak English, a càrrec  de Carme Oller,  mestra d’anglès del CEIP Marta Mata de Torelló i 
CLIL: Maths Games in English a càrrec de Marta Cendra, mestra d’anglès de l’Escola Immaculada 
Vedruna de Barcelona. L’organització i coordinació de les jornades va anar a càrrec de les pro-
fessores Núria Medina i Anna Vallbona.

—Estada a la Universitat de Bath Spa (Anglaterra)
La setmana del 3 al 9 de maig set alumnes de tercer curs de l’Especialitat de Llengua 

Estrangera de Mestres van participar en el programa d’activitats, constituït per diverses con-
ferències 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 Marta Corominas i Núria Medina de l’Especialitat de Llengua Estrangera.

—Sommerkolleg 2009
Durant el curs 2008-09 s’ha dut a terme la setena edició de d’aquest intercanvi catala-

noaustríac Sommerkolleg. 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 Sant Hilari de del 5 al 18 
de juliol de 2009. Les activitats han consistit en classes de llengua alemanya i catalana els matins, 
i tallers culturals en ambdues llengües a les tardes. Enguany els temes dels tallers han girat entorn 
del catalanisme, la situació sociolingüística dels Països Catalans i el periodisme. Les conferèn-
cies han anat a càrrec del filòsof Josep Maria Terricabras i del sociolingüista Georg Kremnitz, 
promotor del Sommerkolleg. La professora del Departament de Filologia Marta Corominas i 
Oriol Portell, coordinador del Servei Lingüístic de la UVic, han intervingut en les tasques de 
coordinació i de selecció dels estudiants catalans.

—Jornades Interuniversitàries Chronojump II
Carles Romagosa coordina les “Jornades Inter-Universitàries Chronojump II”. Aquesta 

ha estat 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. Aquest 
segon any les jornades s’han portat a terme a la Universitat Ramon Llull amb un gran èxit d’as-
sistència. En l’activitat hi ha participat professors destacats com: Xavier Peña (UVic), Dr. José 
Luis López (UVic), Xavier Deblas (Blanquena), Dr. Bernat Buscà (Blanquerna) i Josep Maria 
Padullés (INEFC).

—Valoració funcional i anàlisi tècnica i biomecànica del plusmarquista mundial i campió 
olímpic de 110 m tanques Dayron Robles 

José Luis López, Carles Romagosa, Ernest Baiget i Xavier Peña, van participar activa-
ment a la recerca científica internacional “Valoració funcional i anàlisi tècnica i biomecànica 
del plusmarquista mundial i campió olímpic de 110 m tanques Dayron Robles”. A la recerca, 
organitzada per la Fundació CIDIDA, van participar la Universitat de Vic, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Ramon Llull-Blanquerna, la Secretaria General de l’Esport i les em-
preses Microgate (Itàlia) i Casio (Japó).
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—VI Jornades d’Activitat Física i Rendiment Esportiu
Jose Luís López, Javier Peña i Carles Romagosa. Organització i coordinació de les 

sisenes Jornades d’Activitat Física i Rendiment Esportiu: Les etapes del rendiment esportiu, 
realitzades a la Universitat de Vic, els dies 2, 16 i 30 d’abril de 2009.

—Jornada Art infància “Art i joc”
Montsita Rierola: Membre del comitè organitzatiu, amb la titulació de Mestre 

Educació Infantil de la Universitat de Vic, de la Jornada Art infància “Art i joc” a Acvic. Centre 
d’Art Contemporani, el 8 de maig del 2009.

—Exposició: “El color, un llibre”
Montsita Rierola, Laia Solé i Arnau Vernis: Organització de l’exposició “El color, un 

llibre”, dels treballs realitzats dels grups de primer d’Educació, al vestíbul de l’edifici B, a l’Aula 
d’autoaprenentatge i a la Biblioteca Miramarges, del 17 d’abril al 8 de maig del 2009.

—Mostra de Teatre Universitari, Xarxa Joan Lluis Vives
Eva Marichalar: Presentació de l’obra Steve McQueen, dirigida per a l’Aula de Teatre de 

la Universitat. Març 2009, Universitat de València.

—Mostra de teatre Interuniversitari, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
Eva Marichalar: Presentació de l’obra Steve McQueen, dirigida per a l’Aula de Teatre de 

la Universitat. Març 2009.

—Taller de música: El diàleg musical
Mercè Carrera. Realització d’un taller de música on els alumnes van poder escoltar, 

tocar, ballar i cantar mentre ens acostàvem al que el músic ens volia comunicar.

—Jornades d’Educació Emocional
Gemma Riera i Àngel Serra han format part del comitè organitzador de les Jornades 

d’Educació Emocional celebrades el març del 2009 a la Universitat de Vic, i organitzades pel 
Departament de Psicologia.

—Curs de Formació sobre el Certificat d’Aptitud Pedagògica
Gemma Riera ha estat formadora del curs de formació sobre el certificat d’aptitud 

pedagògica realitzat durant el curs 2008-09 a la Universitat de Vic

—V Relacions internacionals i programes de cooperació
Des de l’especialitat d’Educació Infantil s’ha continuat el Projecte de Pràctiques als 

Serveis Educatius Municipals de la ciutat de Pistoia (Italia), adreçat als estudiants de tercer curs 
de la carrera de Mestre en Educació Infantil. Coordinació: professora M. Carme Bernal (per la 
Facultat d’Educació de la UVic); doctora Donatella Giovannini i doctora Lucia Bresci (per part 
de l’Assessorato de Pistoia). Les activitats han estat les següents:  
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. Conferència “Al centro il bambino ma insieme ad adulti preparati”, a càrrec de la doc-
tora Lucia Bresci, membre de l’equip pedagògic dels Serveis Educatius de Pistoia, dins el marc 
de les sessions de preparació de les Pràctiques de la FE. 9 de gener de 2009.

. Estada de pràctiques a les Escoles Infantils Municipals de Pistoia (gener- febrer de 
2009), dels alumnes de tercer d’Educació Infantil: Rita Barrios; Annia Cuello; Laura Farrés; 
Sandra Garcia i Elisabet Pons. Per a la preparació d’aquestes pràctiques s’ha dut a terme un 
Seminari coordinat per la professora M. Carme Bernal (octubre-desembre de 2008). Han par-
ticipat en l’assessorament dels alumnes les professores Maite Pujol i Berta Vila de l’especialitat 
d’Educació Infantil.

. Visita de les professores Berta Vila, M. Carme Bernal i Maite Pujol de l’Especiali-
tat d’Educació Infantil de la FE de la UVic a les escoles: Lago Mago, La Filastrocca i Marino 
Marini, Areaverde, Areablu dels Serveis Educatius Municipals (0-6 anys) de Pistoia.

—Converses Pedagògiques. Cultura i educació
El 6 de novembre de 2008 es va celebrar la tercera edició de les “Converses Pedagògiques. 
Cultura i educació”, organitzades pel Departament de Pedagogia i patrocinades per la Fundación 
Santa María. 
S’impartiren les conferències:
—“Fragments d’una cal·ligrafia del cos”, a càrrec de Montserrat Solerdelcoll, pedagoga.
—“La memoria cultural de la escuela”, a càrrec de Silvia Alderoqui. Directora del Museo de las 
Escuelas (Argentina).
I es varen realitzar els següents tallers:

. “Enamorant-se de Galatea”, a càrrec de Pilar Prat (UVic)

.  “El diàleg musical”, a càrrec de Mercè Carrera (UVic)

. “L’educació en valors en l’esport”, a càrrec de Joan Arumí (UVic)

. “Hablando con el otro”, a càrrec d’Anna Carrasco
Finalment, es va dur a terme la instal·lació “Formació i cooperació. Les veus de la memòria”, a 
càrrec d’Isabel Carrillo i Montsita Rierola.

—II Jornades Educació i territori en els petits municipis
El 29 de febrer de 2009 es varen realitzar les II Jornades Educació i territori en els 

petits municipis, en el marc dels estudis que des del Grup de Recerca Educativa s’estan duent a 
terme amb finançament de la Diputació de Barcelona, per a la implementació de polítiques de 
suport i coridnació a l’educació en els petits municipis. 

—Jornada Art i Infància
El Departament de Pedagogia ha participat en l’organització de la Jornada Art i Infància 

que en l’edició del 2009 ha estat dedicada a “Art i Joc”. Vic, 8 de maig de 2009.

—XIV Jornades de l’escola rural en la formació inicial dels mestres de Catalunya
Un grup d’estudiants i professorat dels estudis de Mestres ha participat en les “XIV 

Jornades de l’escola rural en la formació inicial dels mestres de Catalunya” i que, en aquesta 
edició, s’han celebrat a Manresa durant els dies 29 i 30 d’abril de 2009. 
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Conferències i altres activitats

—Amat, Vanesa; Casas, Mariona. Organització de la conferència “La competència co-
municativa en l’àmbit esportiu”, a càrrec del periodista Marc Negre. Assignatura Tècniques de 
Comunicació i Expressió de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 10 d’octubre de 2009.

—Amat, Vanesa. Presentació “Expressar les preferències literàries: una experiència a 
través d’àlbums il·lustrats”. Sessió organitzada pel GRELL. 28 de maig de 2009.

 Ha assistit al curset de formació del programari d’anàlisi qualitativa de dades Atlas.ti, 
impartit per Joan Miquel Verd (UAB), organitzat pel professor Llorenç Comajoan a la UVic, 
els dies 20 i 21 de gener de 2009. 

—Bernal, M.C.; Rubio, C. Organització de la conferència: “Expressió verbal i manipu-
lació de titelles”, a càrrec de Manel Ricard, del grup Titelles Naip, en el marc de les  assignatures 
“Llengua i la seva didàctica” i “Literatura Infantil”. Novembre de 2008 i març de 2009. 

 Organització de la conferència: “La il·lustració del llibre infantil. L’ofici d’il·lustrador”, 
a càrrec de Montserrat Ginesta, il·lustradora i editora, en el marc de l’assignatura “Literatura 
Infantil”. Maig de 2009.

—Bernal, M. Carme. Organització de la sessió “La Biblioteca Escolar”, a càrrec de 
Teresa Dodas, professora del CEIP Guillem de Montrodon de Vic, en el marc de l’assignatura 
“Literatura Infantil”. Novembre de 2008.

 Organització de les sessions “L’aprenentatge de la lectoescriptura a les aules d’Immer-
sió”, a càrrec de Rosa Boixaderas, professora col·laboradora de la Universitat de Vic, en el marc 
de l’assignatura “Llengua i la seva didàctica”. Març de 2009.

 Organització de les sessions “L’Expressió oral en una situació d’Immersió a Parvulari”, 
a càrrec de Montserrat Ayats, directora del CEIP Guillem de Montrodon de Vic, en el marc de 
l’assignatura “Llengua i la seva didàctica”. Novembre de 2008.

—Boluda, Gemma; Eduard Comerma. Xerrada “L’estada a l’escola, estratègies per ob-
servar i analitzar la pràctica dels mestre o la mestra”. Universitat de Vic, 7 de gener de 2009.

 Organització de dues jornades esportives per alumnes de les escoles L’Era de Dalt, de 
Tona, i La Salle, de Manlleu. En el marc de l’ assignatura d’Educació Física i la seva didàctica  II 
de Mestre d’Educació Física.

—Boluda, Gemma; Eduard Comerma; Eduard Ramírez; Gemma Torres. Sortida 
Interdisciplinar a Folgueroles i Gurb en el marc de les assignatures d’Educació Física i la seva 
didàctica I i II de Mestre d’Educació Física.

—Carrera, Mercè. Taller de percussió amb els alumnes de tercer d’Educació Infantil.
—Codina, Francesc. Organització de la visita dels alumnes de segon de Primària, de 

l’assignatura de Didàctica de la Llengua i la Literatura II, a la biblioteca del CEIP Guillem de 
Montrodon de Vic. La visita ha estat guiada per la mestra del centre M. Teresa Dodas, respon-
sable de la Biblioteca. Desembre de 2008.

—Coma, Jordi. Assistència a un entrenament i xerrada amb l’entrenador del CB Vic 
(leb or) realitzada dins el marc de l’assignatura.

 Assistència a un entrenament i xerrada amb l’entrenador de l’handbol Granollers (Lliga 
Asobal ) realitzada dins el marc de l’assignatura d’especialització Handbol.

—Comajoan, Llorenç. Organització del curs d’Anàlisi qualitativa de dades amb el progra-
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mari Atlas.ti. Coorganitzat amb el GREUV de la UVic. UVic: 20 i 21 de gener de 2009.
 Presentació de la recerca sobre l’impacte de les actituds en l’adquisició del català com 

a segona llengua. Sessió organitzada pel GRELL. Octubre de 2008.
—Comerma, Eduard. 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 
CAFE.

—Comerma, Eduard; Àngel Santamariña: Sortida de Multiaventura en el marc de l’as-
signatura d’Activitats en el Medi Natural de 3r de CAFE.

—Comerma, Eduard; Javier Peña: Sortida de Bateig de Submarinisme en el marc de 
l’assignatura d’Activitats en el Medi Natural de 3r de CAFE.

—Corominas, Marta; Telford, Jon. Visita a la Universitat de Birmingham per signar 
un conveni Erasmus de pràctiques per als alumnes de 3r d’Educació Social i Mestres de la UVic 
i per als alumnes estudiants d’hispàniques (llengua catalana) de la University of Birmingham.

 Visita al Fröebel Institut de Copenhaguen per tal de signar un conveni Erasmus per als 
alumnes de 3r d’Educació Social i de Mestres.

 Visita al centre d’educació social Kofoed’s School (escola d’adults), de Copenhaguen, 
amb 8 alumnes de 2n curs d’Educació Social del 25 al 28 de febrer. L’objectiu era l’aprofundiment 
en el coneixement de les realitats diverses de l’educació social a Europa. Els alumnes van tenir 
l’oportunitat de participar en els tallers juntament amb els estudiants de l’Escola i van poder 
intercanviar experiències.

 Visites a la Tindal Primary School i a la Heath Mount Primary School, de Birmingham, 
per signar un conveni Erasmus de pràctiques per als alumnes de 3r de Llengua Estrangera.

 Visites als centres d’educació social (Saint Basil’s Centre, Saint Paul’s Community 
Trust, Muath Community Trust, Pioneers Leading the Way, The Drum Community Arts 
Trust), de Birmingham, per tal d’organitzar una visita per als alumnes de 1r curs d’Educació 
Social durant el febrer 2010. Les visites van tenir lloc del 7 a l’11 de juliol.

—Corominas, Marta. Coordinació del projecte Storybooks. A reading Project, elaborat 
pels alumnes de 3r curs de Mestre Especialitat Llengua Estrangera, impartit al CEIP Andersen 
de Vic durant els mesos d’abril, maig  i juny de 2009.

 Organització de la jornada English Day al CEIP Riu d’Or de Santpedor amb els alumnes 
de 2n i 3r de Llengua Estrangera.

—Corominas, Marta; Medina, Núria. Assessorament sobre l’ensenyament d’una llen-
gua estrangera a l’escola St Patrick’s School de Corsham (Anglaterra). 

—Marichalar, Eva. Taller d’interpretació segons el mètode Lecoq amb l’actriu Marian 
Masoliver en el marc de l’assignatura Iniciació al Teatre. Desembre 2008.

 Taller “Els elements: terra, aigua i foc”, amb l’actriu Marian Masoliver en el marc de 
l’assignatura Expressió corporal: el joc i la veu. Desembre 2008.

 Taller d’expressió corporal. Jornades d’Educació Social.
 Tallers de joc i expressió corporal amb el tallers de pràctiques dels primers de Mestre. 

Coordinació i professora en un dels grups.
 Taller de dramatització en el marc del tallers dels primers de Mestre.
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—Martí, Jordi. Conferència “Aprendre sobre els éssers vius a Infantil i Primària”. II 
Jornades d’Ensenyament de les Ciències  a Infantil i Primària. UVic. 18 d’abril.

—Medina, Núria; Telford, Jon; Vallbona, Anna. Organització, en el marc de l’assigna-
tura Anglès per a usos acadèmics per a alumnes de CAFE, d’una activitat relacionada amb l’expo-
sició Women Athletes in the Olympic Games.

—Medina, Núria; Vallbona, Anna: Organització de la conferència Sports and Health 
Education in Finland, a càrrec de Hanna Torp, en el marc de l’assignatura Anglès per a usos acadè-
mics per a alumnes de CAFE. 3 de maig de 2009.

—Pla, Gil. Professor i coordinador del projecte “La psicomotricitat de la UVic a l’Es-
cola Andersen”. On alumnes de 3r de MEF han visitat i observat setmanalment l’alumnat de 
P5 de l’Escola Andersen de Vic amb l’objectiu de fer el seguiment d’un projecte d’intervenció 
psicomotriu en el marc de l’assignatura de Psicomotricitat i Expressió Corporal. 

—Pla, Gil; Marià Pasarel·lo. Promoció de la 2a Gira de rugbi dels Garrins i Garrines 
de la UVic a Irlanda, en el marc de les assignatures de Fonaments dels esports IV –Rugbi– i 
especialització esportiva de rugby. Del 6 al 12 de març de 2009. 

—Puntí, Teresa. Conducció d’un dels grups de les sessions de seguiment de les 
Pràctiques II dels estudis d’Educació Social. 26 de febrer i 16 d’abril de 2009.

 Organització de la xerrada amb Dolors Solà (directora del CNL d’Osona) sobre l’aco-
lliment lingüístic, en el marc de l’assignatura de 1r curs d’Educació Social “Llengua, societat i 
educació”. 7 de gener de 2009. 

 Presentació “Els assessoraments de didàctica de la llengua a les escoles”. Sessió orga-
nitzada pel GRELL. 15 de maig de 2009.

—Puntí, Teresa; Amat, Vanesa; Casas, Mariona; Comajoan, Llorenç; Gallart, Josep; 
Verdaguer, M. Àngels. Organització de la conferència “Escola, llengua i entorns multilingües”, 
a càrrec de Gina Codinachs (coordinadora de l’etapa d’infantil) i de Carme Carbonell (directora) 
del CEIP La Sínia de Vic a proposta de l’assignatura Didàctica de la Llengua i la Literatura de 1r 
curs dels estudis de Mestre en el marc de les activitats complementàries de la FE. 16 i 17 d’abril 
de 2009.

—Rierola, Montsita; Jordi Lafon. Disseny d’exposició: “Formació i cooperació. Les 
veus de la memòria” En el marc de les “III Converses Pedagògiques, cultura i educació” a la 
Universitat de Vic, 4 novembre del 2008.

—Rierola, Montsita. Participació com a presentadora de Carme Collell en la Jornada 
Art infància Art i Joc, cicle de xerrades que sota el tema “Del joc en l’art. Del joc a l’art” Organitza: 
Titulació de Mestre Educació Infantil de la Universitat de Vic el dia 8 de maig del 2009.

—Rubio, Carme. Conferència “Introducció a la vida i l’obra de M. Àngels Anglada”. 
Aula de la Gent Gran de Sant Andreu, Barcelona, 22 de gener de 2009.

 Conferència “Narcisa Freixas, una gran figura de la composició i de la música”. Sabadell, 
15 de desembre de 2009.

 Conferència “Els premis literaris”. Acte de lliurament dels Premis Literaris de 
Calldetenes, 19 de setembre de 2009.

—Solé, Laia; Montsita Rierola; Arnau Vernis; Lluís Solé; Eduard Comerma; Mercè 
Carrera: sortida a la creu de Gurb amb els estudiants de primer de Mestre, una proposta didàc-
tica transversal.  Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, 2009.
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—Solé, Lluís; Laura Cristòfol; Mercè Carrera. Assistència a un concert cambra de 
“L’orquestra simfònica del Vallès” amb els estudiants de primer de Mestre.

—Vallbona, Anna. Presentació de la recerca sobre adquisició de l’anglès a Primària 
mitjançant l’experiència del CLILL. Sessió organitzada pel GRELL. 22 de juny de 2009.

—Verdaguer, M. Àngels, en el marc de l’assignatura optativa de Tallers literaris, va fer 
una ruta literària de Laura a la ciutat dels Sants de Miquel Llor per Vic, el dia 28 de maig de 
2009.

—Vila, Berta. Visita a les Escoles Bressol Municipals de Girona. Activitat realitzada en 
el marc de l’assignatura Psicopedagogia de la Primera Infància de 3r curs d’Educació Infantil.

 Visita a l’Assessorato de Pistoia, i als seus centres Nido i Scuola de la Infanzia. En re-
lació a les pràctiques de 3r d’Educació Infantil.

—Taula rodona: “Més enllà de l’escola: l’experiència dels Plans Educatius d’Entorn 
de Girona i Manlleu.” A càrrec d’Ona Sadurní, Albert Quintana i Jordi Collet. UVic, octubre 
2008.

—Conferència: “La LEC, Llei Catalana d’Educació”. A càrrec de Màrius Martínez, 
professor de la UAB. UVic, maig 2009.

—Conferència: “Espai de Benvinguda Educativa a Vic: un recurs per a l’acollida”, a 
càrrec de Núria Callís i Cesca Morera. UVic, març de 2009. 

—Conferència: “La documentació a l’escola. Com donar sentit a les coses que fem 
en l’educació dels infants.” A càrrec de Piero Sacchetto, director pedagògic de la “Istituzione 
dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie” de la ciutat de Ferrara (Itàlia). 7 de maig de 
2009.

—Conferència de Gemma Vilaseca: “Atenció educativa als alumnes amb altes capa-
citats des de l’escola inclusiva: identificació, característiques, atenció a les seves necessitats a 
l’aula”. UVic,  27 de març del 2009.

—Un grup d’estudiants de segon de Mestre d’Educació Infantil van visitar l’associació 
AMPANS de Manresa, dedicada a l’atenció de les persones amb Retard Mental.

—Un grup d’estudiants de 3r d’Educació Social en el marc de l’assignatura d’Interven-
ció socioeducativa en el camp de les discapacitats, va visitar el centre SIRIUS de la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat de Vic.

—El centre ocupacional “la Llum” de l’associació AMPANS de Manresa va coordinar 
un taller de paper reciclat amb els estudiants de 3r d’Educació Social i de Mestres d’Educació 
Especial.

—Els estudiants de 3r d’Educació Especial van participar a les IV Jornades 
Interuniversitàries d’Estudiants d’Educació Especial, celebrades a la Universitat Ramon Llull 
el 31 de març de 2009.

—En el marc del Seminari de Cooperació amb Centreamèrica, visita d’estudiants a 
l’ONG Educació Sense Fronteres, el novembre 2008, per conèixer els projectes d’educació per 
al desenvolupament a Guatemala.
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

—Mariela Anderson, terapeuta ocupacional de l’Hospital Provincial de Rehabilitación 
Física Dr. José M. Jorge, Argentina, i professora de Teràpia Ocupacional a la Universidad 
Nacional de Quilmes, Argentina, va llegir la ponència “Equipament en pediatria (Posicionament 
i fèrules amb diferents materials)”, divendres 9 de gener de 2009, de 15h a 17h.

—Joan Carles Casas Baroy va participar en el Curs de Postgrau “Infermeria en 
Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del dolor” (4a edició). Escola Universitària de Ciències de 
la Salut. Octubre 2008 – juny 2009.

—Guida Cussó Ventura va participar en els seminaris Creating sustainable business rela-
tions for internship placements at your institution, organitzats per la Universitat de Girona, els dies 
6 i 7 de juliol de 2009.

—Dr. Michael K. Iwama, Associate Professor Dept. of Occupational Science & 
Occupational Therapy and Graduate Dept. of Rehabilitation Sciences Faculty of Medicine 
University of Toronto, va impartir la ponència “Una praxi de salut culturalment sensible”, el 15 
d’abril, i va coordinar el seminari “Model Kawa”, el 14 d’abril.

—Reka Kegyes, de l’Associació Nacional de Dietistes d’Hongria i la professora 
Krisztina Marton, de Nutrició i Dietètica de la Universitat de Pécs (Hongria) van visitar l’EUCS 
per tal de millorar l’aprenentatge pràctic tant dels estudiants de Nutrició Humana i Dietètica 
tant de la Universitat de Vic com dels de la Universitat de Pécs, del 2 al 5 de juny de 2009. En 
aquesta trobada hi van participar professors de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica, 
Montserrat Castells, dietista de l’Hospital General de Vic, Mònica Baró, dietista responsable 
del servei de cuina de l’Hospital General de Vic i Iñaki Elío, dietista de la Unitat de Dietètica 
de l’Hospital de Bellvitge.

—Núria Obradors Aranda i M. Esperanza Dudet Calvo van coordinar i participar en 
les Jornades d’Intercanvi Universitat de Pécs (Hongria) – Universitat de Vic sobre la formació 
pràctica dels estudiants de Nutrició Humana i Dietètica, en el marc de la Visita d’Intercanvi 
DIETS 2009 (Thematic Network for Dietetics), del 2 al 5 de juny de 2009 a la Universitat de Vic.

—Roser Picas Baltanas va impartir el curs “La dansa del ventre com a instrument tera-
pèutic” de 10 hores de durada a la Universitat d’estiu de la UVic.

—Montserrat  Rizo Marcos va coordinar el Postgrau Universitari “Intervenció 
Psicomotriu Preventiva”, de 30 ECTS, a la Universitat de Vic.

—Juan Francisco Rocha, director de POLISAL-UNAN-Managua, va visitar l’EUCS 
en relació al conveni de col·laboració existent entre les dues institucions, els dies 1, 2 i 3 de juny 
de 2009.

—Pilar Soler Canudas va participar com a docent en el curs de Postgrau Infermeria en 
Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut 
de la Universitat de Vic (2 hores). 

Va coordinar el curs Electrocardiografia bàsica per a infermeria, de 30 hores de durada, 
organitzat per l’Aula L3 de Formació Continuada de la UVic. 

Va participar com a docent en el curs d’Auxiliars en Geriatria i Gerontologia organitzat 
per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Universitat de Vic, (8 hores). 
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Va coordinar del curs Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA) 
de vuit hores de durada, organitzat dins el marc de la Universitat d’Estiu de Vic, 2009. 

Va participar com a docent en el curs d’Auxiliars en Geriatria i Gerontologia i Alzheimer 
organitzat per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Universitat de Vic, (4 hores).

—Montserrat Vall Mayans va organitzar les sessions sobre L’experiència de la funció 
docent a les pràctiques de Nicaragua, a càrrec de les estudiants de 3r adreçades als estudiants de 
l’assignatura Infermeria Comunitària II-EpS.

Va presentar la ponència “Experiència de Bellaterra”, a la sessió dels departaments 1 i 
2 de l’EUCS (19 febrer 2009).

Va col·laborar en l’assignatura de campus “Dones en el s. XXI: una visió interdisci-
plinària”, amb el tema Dona, salut i desenvolupament a partir d’experiències de cooperació (17, 24 i 26 
març 2009).

Va organitzar i copresentar l’obra de Lluís Mallart, editada per l’IEC (21 abril 2009).
Va coordinar i impartir el curs de Contraprestacions per als tutors de pràctiques clíni-

ques d’alumnes de l’EUCS (3, 5, 10 i 12 de juny de 2009).
Va presentar l’exposició de la CSCI-XVU “Algèria, un país també denominat Al-

Jaza’ir” (25/6/09). Prèviament, en representació de la UVic, va assistir a la inauguració a la UdG 
(15 d’abril de 2009).

—Johanna-Elisabeth van Bruggen, de la Hogeschool van Amsterdam, va impartir una 
ponència sobre l’EEES, la formació de grau, els dies 11 i 12 de febrer de 2009.

—Luc Vercruysse, cap del Departament de Teràpia Ocupacional i Artteràpia de UPC 
Kuleuven Campus Kortenberg (Bèlgica) i coordinador internacional del Projecte TAPAS va 
impartir la ponència “Experiència interdisciplinària en rehabilitació. Projectes a Polònia i 
Nicaragua” a la Universitat de Vic, dimarts 18 de novembre de 2008 de 17h a 19h.

Va dur a terme una sessió de treball amb el consell de direcció de l’EUCS: “Experiència 
de la UPC Kuleuven Campus Kortenberg (Bèlgica). Clínica universitària”, dimecres 19 de no-
vembre de 2008 de 10h a 12h.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

Conferències, jornades i seminaris

—Del 16 al 17 d’octubre de 2008, la Universitat de Vic, a través de la Facultat d’Empresa 
i Comunicació juntament amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, la Diputació de Girona, 
la Diputació de Barcelona, la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya i la Universitat de Barcelona, va organitzar el “Congrés d’Innovació Democràtica” 
celebrat a Santa Cristina d’Aro.

—El 2 de desembre de 2008 va tenir lloc la viedoconferència i classe magistral “The 
Impact of Media Globalization” dirigida a alumnes de PER i CAV de la FEC dins el projecte 
“The Role of Communications in Promoting Civic Engagement and Democratic Principles” 
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organitzat per l’Àrea de Relacions Internacionals de FEC en cooperació entre universitats de 
Canadà i altres. Hi actuà com a ponent la professora Cristina Perales.

—El 24 de febrer de 2009, va tenir lloc a l’Aula Magna de la Torre dels Frares la con-
ferència “Previsions de futur en un entorn de crisi. Mesures a prendre i oportunitats que cal 
aprofitar”, a càrrec del Dr. Oriol Amat, amb motiu de la presentació del llibre: Eufòria i Pànic: 
aprenent de les crisis. Organitzada per l’espai UVic-ACCID.

—El 17 de març de 2009 a la Sala Segimon Serrallonga de la Masia Torre dels Frares va 
tenir lloc la sessió de treball “Com elaborar Plans Estratègics i de Viabilitat empresarial amb 
èxit“, a càrrec de Salvador Bertran: economista, auditor i administrador concursal. 

—L’1 d’abril de 2009, a la Facultat d’Empresa i Comunicació va tenir lloc la conferència 
“El periodista i les seves fonts: una relació diària”, a càrrec de Mireia Garolera, periodista de 
RAC1. Organitzada per Ricard Giramé i dirigida als estudiants de Periodisme.

—El 20 d’abril de 2009, a la Sala Segimon Serrallonga de la Masia Torre dels Frares va 
tenir lloc la conferència “Gestió de l’economia domèstica, en temps de crisi o no”, a càrrec de 
Carles Viladecans, enginyer industrial d’organització i consultor. Organitzada per l’espai UVic-
ACCID.

—20è Concurs de Borsa
 Organitzat pel professor Jesús Vinyes, del Departament d’Economia i Empresa de la 

FEC juntament amb Caixa Manlleu, dirigit bàsicament als estudiants de la FEC, però també 
estudiants d’altres facultats de la UVic. La principal característica del concurs és que es realitza 
a temps real gràcies al suport 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 del concurs hi van participar un total de  28 equips i els 3 millors van 
accedir a la segona fase, on cada un va gestionar una cartera real de 24.000 euros cedits per Caixa 
Manlleu. L’equip guanyador del concurs ha estat Crack 2008, format per estudiants de tercer 
curs d’empresarials. El 2n classificat ha estat l’equip Only, també format per estudiants de tercer 
curs d’empresarials i en tercer lloc s’ha classificat l’equip Sortuts, format per estudiants d’Admi-
nistració i Direcció d’Empreses. L’import global dels guanys obtinguts per aquests 3 equips, ha 
estat de 2.539,47 euros, a repartir d’acord amb les bases del concurs.

—e-Week: Setmana Digital a Vic
 Enguany la e-Week es va celebrar en dues edicions coordinades pel professor Carlos 

Scolari. Les activitats més rellevats són:
Edició 2008, del 03 al 7 de novembre:
 Conferència “La comunicació mòbil i el sisè llenguatge”, a càrrec de Robert Logan de 

la University of Toronto.
 Jornada “Dispositius mòbils: noves oportunitats d’accessibilitat al patrimoni cultural”, 

a càrrec de Nathalie Lone, cap de guionistes d’Europa-Antenna Àudio, i de Santos M. Mateos, 
professor de la FEC . Coorganització: MEV

 Taula rodona “Marketing Mòbil: últimes novetats” a càrrec d’Enric Cabestany (CPM 
Telecom), David Lecera (CPM Telecom, estudiant de la FEC), Juan Pablo Bustos (Ubiqua), 
Ricard Sala (Tempos 21) i Irene García (UVic).  
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 Taula rodona “Llibres, pantalles i lectures: guerra o pau?”, a càrrec de Carlos Scolari 
(UVic, FEC), Trina Milan (UOC, presidenta d’STIC.CAT) , Jordi Ferré (Cossetània Edicions) 
i Manel Llanas (UVic), Robert Logan (Universitat de Toronto). Coorganització : La Tralla.

Edició 2009, del 05 al 8 de maig:
 Conferència “Narratives transmediàtiques a la CCRTV”, a càrrec de Joan Sol i Marc 

Mateu (CCRTV) 
 Conferència “Narratives transmediàtiques a la BBC”, a càrrec de Lizzie Jackson 

(University of Westminster).
 Taula Rodona “Narratives transmediàtiques: mercat, innovació narrativa i comuni-

cació”, a càrrec de Marc Mateu (CCRTV), Lizzie Jackson (University of Westminster), Javier 
Díaz Noci (UPF) i Carlos A. Scolari (UVic).

 Conferència “Sèries de TV: de ‘Nissaga de poder’ a ‘Serrallonga’”, a càrrec de Esteve 
Rovira (CCRTV).

 Presentació del projecte “Recorreguts, cartografies i paraula: traçats digitals”, a càrrec 
de Efraín Foglia i Lucia Lijtmaer (UVic).

 Taula rodona “Creació transversal / Educació oberta”, a càrrec de Mercè Rodrigo 
(Goldsmiths University of London), Yann Bona Beauvois (UAB), Ana S. Pareja (editora, Projecte 
“Matar en Barcelona”), Jordi Corominas (periodista cultural, Projecte “Matar en Barcelona”), 
Efraín Foglia i Lucía Lijtmaer (UVic).

—Montse Casas. Modera una taula rodona sobre inserció laboral en el marc de la “2ª 
Jornada d’Accessibilitat Universal: disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom”. UVic. 
18 de juny de 2009.

—Josep A. Corral. Participa en el procés de renovació del distintiu SICTED (Sistema 
Integral de Qualitat Turística en Destinació) de l’Oficina de Mobilitat de la Universitat de Vic 
i l’Àrea de Relacions Internacionals de la FEC.

— Coordina la 6ª edició del Taller de Negociació de la Universitat d’Estiu de Vic, juliol 
de 2009. UVic.

—Ramon Fabre. Organitza la Jornada sobre economia cooperativa. UVic, el 29 d’oc-
tubre de 2008.

—Irene Garcia. Coordina de la taula rodona “Màrqueting Mòbil: últimes novetats”. 
UVic, el 04 de novembre de 2008. 

—Elisabet Paxau. Acompanya a tres estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses 
a participar en un Business Game a la Universitat de Valenciennes, del 28 de març a l’1 d’abril 
de 2009.

—Rosa Pons. Organitza una selecció i projecció de treballs en vídeo dels estudiants 
“visionat de peces curtes de la FEC” . Aula Magna de la UVic, el 05 de maig de 2009.

 Organitza una xerrada sobre “El procés d’edició del programa Polònia” a la UVic, el 15 
de maig de 2009.
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FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Conferències

—9 d’octubre. Conferència “Interpretació de la crisi borsària actual”, a càrrec de Mercè 
Vidal (FEC). 

—16 d’octubre. “Mercè Rodoreda a les llengües del món”, a càrrec del Dr. Joaquim 
Mallafré (organitzada pel CEID, Càtedra Verdaguer i Oficina de Gestió Cultural, amb col-
laboració de la FCHTD).

—16 d’octubre. Inauguració d’exposició “La presència de Mercè Rodoreda arreu del 
món”. (Organitzada per: CEID, Càtedra Verdaguer i Oficina de Gestió Cultural, amb la col-
laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i la FCHTD).

—5 de novembre, Esmorzar amb el COBDC (Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes). 
Professorat i alumnat de Documentació i Informació.

—7 de novembre. Conferència dins del programa de l’e-week “Visualització de la in-
formació: una nova mirada a la representació de la informació en els entorns virtuals”, a càrrec 
de Juan Carlos Dürsteler.

—25 de novembre. Conferència amb motiu del centenari del naixement de Simone de 
Beauvoir, a càrrec de la Dra. Marta Segarra, Universitat de Barcelona. Organitzada pel CEID i 
la Càtedra Unesco.

—25 de novembre. Presentació del número extraordinari de la revista De Signis dedicat 
a gènere i traducció: Traducción / Género / Poscolonialismo, coordinat per Patrizia Calefato i Pilar 
Godayol. Activitat organitzada pel CEID amb motiu del Dia internacional de la no-violència 
contra les dones. Ponents Patrizia Calefato i Pilar Godayol.

—23 de febrer. Conferència “Fundamentos de la fraseografia bilingüe español-alemán”, 
a càrrec de la Dra. Aina Torrent-Lenzen, Fachhochschule Köln.

—24 de febrer. Conferència i taller “Fraseología española: aspectos traductológicos”, 
a càrrec de la Dra. Aina Torrent-Lenzen, Fachhochschule Köln.

—30 d’abril. Conferència “Llengües visibles i llengües invisibles: Les traduccions de 
Soinujolearen semea, de Bernardo Atxaga”, a càrrec del Dr. Mario Santana, professor de The 
Universiy of Chicago.

—6 de maig. XIII Jornada de Traducció: Ciències de la Salut i Medi Ambient.
—15 de maig. Jornada sobre Bowling for Columbine, amb motiu del 10è aniversari del 

GRAVT (Grup de Recerca Audiovisual) de la UVic Ponents: Lydia Brugué, Gonçal Calle, Lidia 
Cámara, Marcos Cánovas, Eva Espasa, Rosanna Rion, Jordi Serrat.

—26 de maig. Conferència “Translating Caterina Albert”, a càrrec de Kathleen 
McNerney, catedràtica de West Virginia University i traductora a l’anglès de de Caterina Albert 
(Víctor Català), Maria Antònia Oliver i Maria Mercè Marçal.

—18 de juny. Jornada Accessibilitat Universal: disseny d’entorns, serveis i institucions 
per a tothom (2a edició). Universitat d’Estiu de la UVic, i els grups de recerca sobre accessibilitat 
i traducció audiovisual del GRAVT i del GETLIHC.

—10 de desembre, Conferència “Els serveis informatius de TVC a l’era de la digitalit-
zació”, a càrrec de Glòria Rocafiguera. 
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—12 de desembre. Taller de Refworks, a càrrec de Ramon Benito, bibliotecari de la 
UVic.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Conferències

—Tercer cicle de conferències de Biologia de Sistemes: “Els Fonaments” (maig de 
2009). Organitzat pel Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica i el Departament 
de Biologia de Sistemes.

—Tertúlies de literatura científica: tres conferències-debat de divulgació científica a ini-
ciativa de la professora Julita Oliveras i Masramon, Departament de Indústries Agroalimentàries i 
Ciències Ambientals.

 Conferència 1: La epidemia de la obesidad en jóvenes y adultos: lo que nos enseña la evolución para 
su prevención y tratamiento. A càrrec del Dr. José Enrique Campillo Àlvarez. 10/12/2008.

 Conferència 2- Immortals, sans i perfectes: com la biomedicina canviarà radicalment les nostres 
vides. A càrrec del Dr. Salvador Macip. 21/04/2009.

 Conferència 3: Evolució dels nitrats a les aigües subterrànies d’Osona i els nous contaminants emer-
gents, un risc per a les aigües de consum. A càrrec del Sr. Fortià Prat i Bofill. 26/05/2009.

—Sessió científica de la Institució Catalana d’Història Natural: “Conservació de la fauna 
en espais agrícoles” (25 de febrer de 2009), a càrrec de David Giralt i Gerard Bota. Organitzada pel 
Grup de Naturalistes d’Osona-ICHN i el Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències 
Ambientals

—Taula Rodona “Sobre la cultura del no” (11 novembre 2008), amb la participació Jordi 
Molet, director general d’El 9 Nou, Marc Marcé, director del diari Regió 7; Xevi Xirgo, director 
d’El Punt, edició de Girona, Arnau Urgell, periodista ambiental, i Antoni Mestres, director 
de TN Produccions. Organitzada pel Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències 
Ambientals

Jornades, taules rodones, seminaris

—Jornada sobre l’energia. “Medi ambient i energia: Nova concepció, nova cultura” (20 
de novembre de 2008). Coordinadors de la Jornada: Dra. Carme Casas i Arcarons, Antoni Ferran 
i Mèlich i Manel Vilar i Bayó. Organitzada per l’EPS amb els suport del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Manel Vilar i Bayó va pre-
sentar la ponència “Tenim noves estratègies per emmagatzemar energia? I per transportar-la?” 

—Curs sobre prevenció de riscos laborals: “Seguretat i condicions de treball al labora-
tori” (6-8 d’octubre de 2008). Organitzat pel Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències 
Ambientals i el Departament de Biologia de Sistemes. Ponents: Enrique Gadea, Xavier Guardino i 
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M. Gràcia Rosell del Centre Nacional de Condicions del Treball (Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene en el Treball).

—Jornada d’Innovació Docent: “Ús del campus virtual”, a càrrec de Jaume Miquel March 
Amengual. 20 d’abril de 2009.

—Jornades “Translation Colloquium: Health and Envinronmental Sciences” El projecte 
MELISA va ser presentat el 6 de maig de 2009 dins de les XIII Jornada de Traducció: Health and 
Envinronmental Sciences (Ciències de la Salut i Medi Ambient). En aquestes jornades organitzades 
per la Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació de la Universitat de Vic, ponents 
de diverses universitats europees presentaren les seves investigacions en el camp de la traducció en 
l’entorn sanitari. La presentació va anar a càrrec de Fernando Montesinos Vicente, adjunt a l’ABS 
de Salt Girona i Jaume Miquel March Amengual, professor de la UVic.

—Taula Rodona: I després de 4t, què? Celebrada el 25 de març de 2008 a l’Aula Segimon 
Serrallonga, organitzada pel Departament de Biologia de Sistemes per als estudiants de 3r i 4t 
de Biotecnologia. Hi van participar: Ramon Messeguer, M. Busquets, David Torrents, Carlos 
Manchado, Emilià Pola. 
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PARTICIPACIÓ DE LA UVIC EN CURSOS I ACTIVITATS CONGRESSUALS 

FACULTAT D’EDUCACIÓ

 —Amat i Castells, Vanesa. Assistència al Seminari “Recursos per a l’ensenyament de la 
llengua”, organitzat per la Comissió Permanent del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a 
no catalanoparlants. Universitat de Vic, 6 i 7 de febrer de 2009.

—Aymerich, Carme; Sònia Esteve i Isabel Sellas. Taller “I·lustración de cuentos 
con lenguaje simbólico”. XIV Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas. 
Organitzades per la FEEMCAT. Girona, 1 al 4 de juliol de 2009

—Aymerich, Carme i Sònia Esteve. Taller de dues hores: “El conte com a element 
matemàtic” en el marc de la VI Jornada d’Educació Matemàtica: Projectes i competència ma-
temàtica”. Organtizada per l’Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques. Vilassar de 
Mar: 14 de març de 2009.

—Bernal M.C. Encomi: “Ricard Torrents: idees, projectes com constel·lacions”. Acte 
de lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Vic al professor i primer rector de la Universitat 
de Vic, Ricard Torrents i Bertrana. Vic, Sala de la Columna, 20 març de 2009.

—Bernal M.C.; Rubio, C. Conferència: “La lectura i les paraules”. Acte d’inauguració 
de la Biblioteca de l’Escola Les Pinediques de Taradell. Taradell, abril de 2009. 

—Bernal, M. Carme; Codina, Francesc; i Verdaguer, M. Àngels. Van assistir a la Jornada 
de Primavera (Folgueroles, 16 de maig de 2009) que consistí en la reunió plenària de la Societat 
Verdaguer, coincident amb la Festa Verdaguer de maig a Folgueroles, en una conferència prèvia 
titulada “Apunts sobre la relació entre Ferran Alsina i Eusebi Güell. A propòsit del viatge de 
Güell i Verdaguer per Europa”, a càrrec de Joan Muñoz, cap de difusió i exposicions del Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNATEC) i en una visita guiada per l’ex-
posició A vol d’ocell. Un viatge de negocis de Verdaguer i del comte de Güell al centre i nord d’Europa, a 
càrrec de les seves comissàries, Carme Torrents (Fundació Jacint Verdaguer) i Carme Montaner 
(Institut Cartogràfic de Catalunya).

—Bernal, M. Carme; Codina, Francesc; Soldevila, Llorenç; i Verdaguer, M. Àngels. 
Acompanyats 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 
Llengua i Literatura, van assistir a les IV Jornades d’Intercanvi Cultural (Eivissa, 10-12 d’octubre 
de 2008), coorganitzades per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 
la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic i Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, i amb la col·laboració d’altres 
entitats: Institució de les Lletres Catalanes, Consell Insular d’Eivissa i Ajuntament d’Eivissa.

—Boluda, Gemma. Assistència a la Jornada d’Innovació Docent en Crèdit Europeu de 
la UVic. 20 de novembre de 2008. La tutoria i el Pla d’Acció Tutorial en el Crèdit Europeu. 3h.

—Carbonell, Jaume i Antoni Tort. Ponents del Curs: “La Educación y la Escuela en 
los medios de comunicación”. En el marc de Cursos de Verano de la Universidad Internacional 
Menendez y Pelayo. Del 25 al 29 d’agost de 2008.
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—Carrillo, Isabel; Eulàlia Collelldemont; Núria Padrós. Comunicació: “Ciudadanía e 
Identidad en los manuales escolares españoles: legislación, representación e iconología (1978-
2008)”. III Seminario sobre Ciudadanía. Sevilla, 2008.

—Carrillo, Isabel; Esther Fatsini, E.; Rosa Guitart, R.; Prat, Pilar. “Una mirada peda-
gógica al género y la ciudadanía” XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía. 
Saragossa, setembre 2008.

—Casas, Mariona. Ha participat a la 3a Jornada d’Innovació Docent, organitzada pel 
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la Universitat de Vic, el 12 de març de 
2009, a la Universitat de Vic, amb una durada de 6 hores.

 Ha assistit al curset de formació del programari d’anàlisi qualitativa de dades atlas.
ti, impartit per Joan Miquel Verd (UAB), organitzat pel professor Llorenç Comajoan a la 
Universitat de Vic, els dies 20 i 21 de gener i 8 de juny, de 12 hores de durada.

  Ha assistit al seminari “Recursos per a l’ensenyament de la llengua”, organitzat per la 
Comissió Permanent del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants, els 
dies 6 i 7 de febrer de 2009 a la Universitat de Vic, amb una durada de 15 hores.

  Ha assistit al Seminari-Taller “Escribir en la investigación: comunicaciones a congre-
sos”, a càrrec de Paula Carlino (Conicet, Buenos Aires), organitzat pel Grup de Recerca Lectura, 
Escriptura i Adquisició de Coneixement (LEAC, UB), el dia 3 de juny de 2009, amb una durada 
de 4 hores.

  Ha assistit al taller de Refworks, organitzat per la Biblioteca de la Universitat de Vic, 
l’11 de desembre de 2008, a la Universitat de Vic, de dues hores de durada.

 Ha assistit als Seminaris d’Investigació sobre Metodologies de Recerca Qualitativa, a 
càrrec de Josep Espluga (UAB) i Ana Prados (CIMAT), organitzats pel Grup de Recerca sobre 
Literacitat Crítica (GR@EL, UPF), els dies 16 i 17 de  juny de 2009 a la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona, amb una durada de 5 hores.

  Ha impartit el curs “Tècniques d’expressió oral: com parlar en públic”, de 10 hores de 
durada, organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs, del 28 de febrer al 18 d’abril de 2009, a la 
Fundació Mil·lenari de Vic.

 Ha impartit un curs de 90 hores de Coneixements Superiors de la Llengua Catalana 
(nivell D) al Consorci per a la Normalització Lingüística d’Osona, del gener al juny de 2009.

 Ha participat, com a professora avaladora, en la primera promoció del Pla Especial de 
Mestre d’Educació Infantil (UVic- Rosa Sensat), amb l’assignatura de Tècniques de Comunicació 
i Expressió (6 crèdits), del març al juny de 2009. 

  Presentació del pòster “L’actuació discursiva d’un mestre novell en una classe de llen-
gua catalana” a les II Jornades Llera: Joves Investigadors, celebrades a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) els dies 4, 5 i 6 de juny de 2009.

—Casas, Mariona; Comajoan, Llorenç; i Puntí, Teresa. Presentació de la comunicació 
del grup GRELL “Els mestres novells a la classe de llengua: què i per a què pregunten?” en el 
marc del IV Seminari L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de 
la llengua. Braga (Portugal), 17 i 18 de setembre de 2009.

—Codina, Francesc. Relator del grup de treball “La cultura i l’ensenyament de la lite-
ratura”, dins el Seminari Recursos per a l’ensenyament de la llengua. Universitat de Vic, 6 i 7 de 
febrer de 2009.
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—Collelldemont, Eulàlia; Núria Padrós. Comunicació: “Decisions concerning the buil-
ding process of a virtual museum: the Muvip experience.” Al 13è Symposium international des 
musées de l’éducation et des Collections de patrimoine scolaire. Rouen, juliol 2009.

—Collelldemont, Eulàlia. Comunicació: “La diversidad: ¿un concepto ausente en los 
manuales escolares para la educación en valores?” XV Coloquio de Historia de la Educación. 
Navarra, juny 2009.

—Comajoan, Llorenç. Assistent al curs d’Aprofundiment en estadística per a sociolin-
güistes: tècniques no paramètriques i ANOVA. Organitzat per la xarxa CRUSCAT de l’IEC. 
Universitat de Barcelona: 26 i 27 d’abril de 2009.

—Comes, Manel Dionís. Ha presentat la ponencia “Familia y psicologia: relaciones 
dificiles en la família.” Salamanca. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados 
paliativos, junio 2008.

 Ha presentat la comunicació “Características de las intervenciones psicosociales di-
rigidas a niños y adolescentes en una unidad de cuidados paliativos”. Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cuidados paliativos . Juny 2008.

 Ponent de la conferència “Intervenció en el burn-out: què fer quan ha aparegut la sín-
drome”. Jornada d’infermeria: Aspectes relacionals i emocionals del malalt oncològic i el perso-
nal sanitari. Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Girona el dia 6 de novembre de 2008. 

 Moderador de la taula rodona: “La malaltia i la mort en els infants i els adolescents”. 
Dins el marc de la II Jornada sobre el final de la vida, celebrada el dia 12 de 2009, organitzada 
per l’Escola Universitària de Ciències de la Salut.

 Ha participat com a docent en el curs “Activitat física per a persones grans en situació 
de dependència”. XIII Universitat d’Estiu de Vic, del 7 al 11 de juliol de 2008.

—Comella, Agustí; Francesc Marín i Anna Moreta. Comunicació: “Grado de satisfac-
ción de los pacientes del programa de actividad física en atención primaria Vic-Nord”. XXX 
Congreso Nacional SEMERGEN. València del 15 al 18 d’octubre de 2008.

 Comunicació: “IMC, influencia del deporte extraescolar y las tecnologias de la infor-
mación y la comunicación en escolares”. XXX Congreso Nacional SEMERGEN. València del 
15 al 18 d’octubre de 2008. 

 Comunicació: “Satisfacción de los profesionales de la salud al programa de actividad 
física en atención primaria Vic-Nord”. XXX Congreso Nacional SEMERGEN. València del 
15 al 18 d’octubre de 2008. 

 Comunicació “Programa de promoción de la actividad física en el centro de salud Vic-
Nord”. Congreso Nacional SEMERGEN. València, del 15 al 18 d’octubre de 2008.

 Comunicació: “Actividad física y salud: programa multidisciplinar de la Universidad 
de Vic y el centro de atención primaria Vic-Nord”. I Congreso Internacional de Ciencias del 
Deporte de la Universidad Católica San Antonio UCAM. Retos Profesionales en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Múrcia, del 2 al 4 de juny de 2008.

 Comunicació: “¿El deporte extraescolar y el uso de la TIC y los juegos electrónicos mo-
difican la fuerza de prensión de la mano en los escolares?”. I Congreso Internacional de Ciencias 
del Deporte de la Universidad Católica San Antonio UCAM. Retos Profesionales en el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Múrcia, del 2 al 4 de juny de 2008.
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—Comella, Agustí. Comunicació: “Hormonal evaluation in the chronic fatigue síndrome”. 
FIMS World Congress of Sports Medicine. Barcelona, del 18 al 23 de novembre de 2008.

 Comunicació: “A new diagnostic method for the evaluation of chronic fatigue 
syndrome?”. Congres: FIMS World Congress of Sports Medicine. Barcelona, 18 al 23 de no-
vembre de 2008.

 Comunicació: “A new diagnostic method for the evaluation of chronic fatigue 
syndrome?”. Congres: 9th Internacional IACFS/ME Research and Clinical Conference. Reno, 
Nevada. USA 12-15 de març 2009.

 Comunicació: “Hormonal evaluation in the Chronic Fatigue Syndrome”. Tipus de 
contribució: comunicació oral. Congres: 9th Internacional IACFS/ME Research and Clinical 
Conference. Reno, Nevada. USA 12-15 de març 2009.

 Professor invitat, en l’assignatura optativa “Malaltia i activitat física” amb la classe, de 
2 hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Llicenciatura de Medicina i Cirurgia. Curs acadèmic 
2008-09. Facultat de Medicina. Campus de Bellvitge. Universitat de Barcelona.

 Fisiologia ambiental, corresponent a l’edició 2008-09 del Màster en Medicina 
Subaquàtica i Hiperbàrica. Departament de Ciències Fisiològiques II. Facultat de Medicina. 
Universitat de Barcelona.

—Cortada, Meritxell. Comunicació “Students’ informational and technological com-
petencies in an ICT school project”, dins IADIS-International Association for Development 
of the Information Society. International Conference e-Learning 2009. Algarve, Portugal; del 
17 al 20 de juny del 2009.

  Membre del comitè organitzador i científic del I Congrés de Formació per al Treball 
en Xarxa a la Universitat. Complexitat, coresponsabilitat i construcció del coneixement 
(TRAMA). Conformat per professorat de facultats que ofereixen estudis d’educació a les uni-
versitats catalanes sota la coordinació i suport de la Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 12 i 13 de 
febrer de 2009.

 Formació a l’escola Sant Joan Bosco. “Les TIC aplicades a l’aula i a la tutoria” destinat 
a professors d’Educació Secundària en actiu. Barcelona, juny i juliol de 2008.

—Cortada, Meritxell; Roman Rodríguez. Póster “Leading/coaching teachers towards 
innovation using ICT through a socio-constructivist, systemic and community based assess-
ment model”. Conferencia Internacional de Multimedia y Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicacion en la Educación (m-ICTE). Lisboa, Portugal; del 22 al 24 d’abril del 2009.

—Esteve, Sònia i Isabel Sellas. Curs: “La competències matemàtica” a la UVic en el 
marc de l’Aula L3, formació continuada (CIFE). 21 d’abril i 5 de maig de 2009.

 Curs: “La competència matemàtica”, a l’Escola Sant Marc de Calldetenes. Maig 
2009.

  Curs: “La competència matemàtica” a l’Escola Escorial de Vic. 1 de juliol de 2009.
 Formació permanent del professorat. Curs de 15 hores: “Preguntes per fer pensar a la 

classe de matemàtiques”, dins Escola d’Estiu Rosa Sensat. Del 8 a l’14 de juliol de 2009.
—Fatsini, Esther; Rosa Guitart. Comunicació: “Cambios en los modelos construídos 

de género de los y las adolescentes: un estudio de caso”. IV Congreso Internacional e interdis-
ciplinar: Experiencias de Género. Universidad de Huelva. 6-8 de maig de 2009. Seminario de 
Estudios de la Mujer, Universidad de Huelva.
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—Figueiras, Lourdes i Sònia Esteve. Comunicació “Ven a contar, ven a vivir, la fan-
tasía de las matemáticas”. XIV Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas. 
Organitzades per la FEEMCAT. Girona, 1 al 4 de juliol de 2009

—Fuertes, Marc. Assistència a la Jornada “Educlip 2009. Nous formats i nous estils 
comunicatius per a l’educació”. Barcelona, 24 d’abril. 

—Gómez, Cati. Ponència: “El proyecto Bimba. Dos años más tarde”. Congrés Asociación 
Española de Investigación Científica aplicada al deporte (AEISAD) 2008. Córdoba.

 Ponència: “El papel de la mujer en el ámbito del triatlón”. Jornades: Mujer y Deporte 
en el Triatlón, 2009. Comité Olímpico Español, Madrid.

 Assistència a les Jornades Esport i Educació. INEFC Barcelona.
 Assistència al Congrés de Formació per al treball en xarxa a la Universitat. Universitat 

Ramon Llull. Gener 2009.
—Juncà, Albert. Presentació de la comunicació “The (non)existence of Catalans 

National Identity in Catalan and Spanish Sport Press (Beijing 2008)” al World Congress of 
Sociology of Sport “Sport: Passion, Practice & Profit” de la International Sociology of Sport 
Association (ISSA). Utrecht, Holanda, 15-18 de juliol de 2009.

 Presentació de la comunicació “UEFA Champions League: Sport and national iden-
tity discourses in the Catalan/Spanish Press” al 3rd International Conference for Qualitative 
Research in Sport & Exercise. Centre for Scientific and Cultural Research in Sport, Roehampton 
University. Londres. 10-12 de juny de 2009.  

 Presentació de la comunicació “2008 Beijing Olympic Games: national identity dis-
courses in the Catalan/Spanish press” a la 6th European Association for Sociology of Sport 
(EASS) Conference, Roma. 27-30 de maig de 2009.

 Conferència “L’educació física i els mitjans de comunicació que parlen d’esport: què hi 
podem fer?” A les 3es Jornades d’activitats físicoesportives en edat escolar a l’Alt Emporda, del 
Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Empordà i la Càtedra d’Esport i Educació Física de la 
Universitat de Girona (Vilamalla, 21 i 22 novembre, 2008).  

 Conferència “Optimització de tasques i jocs d’activitat física i esport” (3h) dins el 
Seminari Valors Educatius en les Activitats Esportives. Ajuntament de Sant Boi. 30 de setem-
bre 2008.  

 Assistència a les 3es Jornades d’Innovació Docent del CIFE de la Universitat de Vic. El 
Treball Interdisciplinari i projectes docents coordinats de l’àmbit cientificotècnic i de l’àmbit 
social. I Els plans de treball en el crèdits ECTS. Vic, 12 març de 2009. 

—Marichalar, Eva. Membre del Comité Organitzador-Científic i del Comité 
Organitzador-Social del 1r Congrés d’Educació Social que se celebrarà el 26 i 27 de novembre 
de 2009 a la ciutat de Vic.

 Professora del curs de formació permanent “El Mestre Dinàmic” a la Llar d’Infants 
Vedruna de Vic. De gener a abril de 2009.

 Professora del taller “Expressió Corporal a la Menopausa” al CAP del Remei de Vic. 
De gener a juliol de 2009.

 Professora del Taller “El Mestre Creatiu” en les dues edicions de la Universitat d’Estiu 
2009 de la UVic, Vic i Granollers.
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—Marimon, Marta. Curs de formació “Creació d’entorns educatius a Internet” de 
25h. Centre: Pare Coll (Vic). Curs subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya (Generalitat de Catalunya) i el Fons Social Europeu (Unió Europea). 

—Martí, Jordi. Curs: “La competències en el coneixement i la interacció amb el món 
físic” a la UVic en el marc de l’Aula L3, formació continuada (CIFE). Maig de 2009.

 Curs: “La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic” a l’Escola 
Sant Marc de Calldetenes. Maig 2009.

 Curs: “La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic” a l’Escola 
Escorial de Vic. Juliol de 2009.

 Assessorament al CEIP Vall del Ges (Torelló) “Aplicació científica de l’àrea de 
Coneixement del Medi”. Octubre 2008-Febrer  2009 (20h).

 Assessorament al CEIP l’Arjau (Vilanova i la Geltrú), “El coneixement científic aplicat 
a l’aula, II”. Octubre 2008-març 2009 (20h).

—Martí, Jordi i Sebastià Riera. Assessorament al CEIP Mare de Déu del Sòl del Pont 
(Roda de Ter) “Actualització didàctica en l’àrea de ciències Naturals”. Curs 2008-2009 (20h).

 II Seminari “Renova l’ensenyament de les ciències a infantil i primària”. Curs 2008-
2009 (20h).

—Martí, Jordi, Sebastià Riera i Roger Vila. Taller de formació “Projecte BIOdiver: 
investiguem les formigues”. Octubre 2008 (12h).

—Martín, Montse. Presentació de la comunicació “The Four Leafed Clover Rugby 
Team” al 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport & Exercise. Centre 
for Scientific and Cultural Research in Sport, Roehampton University. Londres.  10-12 de juny 
de 2009.  

 Moderadora de les sessions: “Physical Theater and Dance for Education and Therapy” 
& “Promoting Cross-Cultural Participation” al 3rd International Conference for Qualitative 
Research in Sport & Exercise. Centre for Scientific and Cultural Research in Sport, Roehampton 
University. Londres. 10-12 de juny de 2009.  

 Presentació comunicació: “In & Out of the Pitch” al Congrés Annual de la NASSS 
(North American Society for the Sociology of Sport). Denver, Estats Units. 5-8 de novembre 
de 2008.

 Moderadora de les sessions: “Physical Activity and Sport Narratives I” & “Physical 
Activity and Sport Narratives II” al Congrés Annual de la NASSS (North American Society for 
the Sociology of Sport). Denver, Estats Units. 5-8 de novembre de 2008.

 Assisteix a les 3es Jornades d’Innovació Docent del CIFE de la Universitat de Vic. “El 
Treball Interdisciplinari i projectes docents coordinats de l’àmbit cientificotècnic i de l’àmbit 
social. I Els plans de treball en el crèdits ECTS”. Vic, 12 març de 2009. 

—Martín, Montse; Alvaro Sicilia. Presentació de la comunicació: “Autonomy through 
self-assessment in physical education teacher. Is it possible?”. Congrès annual de la BERA 
(British Educational Research Association). Edinburgh-Escòcia, 3-6 de setembre de 2008.

—Medina, Núria; Vallbona, Anna. Assessing Primary Learners. Curs de formació per a 
mestres d’anglès, organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (20 hores) impartit a 
la Universitat de Vic de novembre de 2008 a març de 2009, sobre l’avaluació, amb el programa 
següent: 1. Purposes and objectives of assessment. 2. Methods of assessment 3. On-going assessment and 
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overall assessment. 4. Assessing listening and speaking5. Assessing reading and writing 6. Assessing gram-
mar.

 Assessment in primary. Curs de formació per a mestres d’anglès de les Escoles Vedruna 
de la província de Barcelona sobre l’avaluació (10 hores), impartit els dies 16 de gener i 27 de 
març, sobre l’avaluació, amb el programa següent: 1. Purposes and objectives of assessment. 2. Methods 
of assessment: Portfolio assessment. 3. Assessing listening and speaking. 4. Assessing reading and writing.

—Medina, Núria. 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.

—Pedragosa, Olga; Robert Ruiz. Pòster: “The model dpm-pei for the improvement 
of the access, progress and participation of the pupils in the general curriculum”. 11th. Biennal 
Conference of the International Association of Special Education (IASE, 2009). Universitat 
d’Alacant, 12 al 16 juliol 2009.

—Pedragosa, Olga; Gemma Riera; Àngel Serra. “Algunas reflexiones de ética aplicada 
entorno la educación inclusiva”. XIV Congreso Nacional de Pedagogía y III Iberoamericano 
“Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación”. Saragossa, 
17 al 20 de setembre de 2008.

 “Escuela i formación para la ciudadanía, algunas reflexiones entorno a la atención a la 
diversidad”. XIV Congreso Nacional de Pedagogía y III Iberoamericano “Educación, ciudada-
nía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación”. Saragossa, 17 al 20 de setembre 
de 2008.

—Pérez, Miquel. Presentació de la pel·lícula Ebrio de mujeres y pintura (Im-Kwon-Taek, 
2002). Amics dels Museus d’Osona-Sessions Cinema i Art, Sala d’Actes de Caixa de Manlleu, Vic. 
4 de novembre del 2008. 

 Presentació de la pel·lícula Klimt (Raoul Ruiz, 2006). Amics dels Museus d’Osona-
Sessions Cinema i Art, Sala d’Actes de Caixa de Manlleu, Vic. 17 de febrer del 2009. 

 Conferència: «Cinema d’avantguarda: la primera generació (1920-1930)», impartida a la 
Biblioteca Joan Triadú de Vic. 30 d’abril del 2009.

—Puntí, Teresa. Assessorament (20h) Aprenentatge de la lectura i l’escriptura. CEIP Mare 
de Déu Núria (Ribes de Freser). Pla de Formació de Zona del Ripollès. 15 d’octubre de 2008-25 
de març de 2009.

 Assessorament Projecte Educatiu de l’Àrea de Llengües (llengua catalana i llengua castellana) 
a l’Educació Primària. Escoles Vedruna-CIFE UVic. 40 hores (octubre 2008 - abril 2009).

 Assistència a la jornada La recerca educativa organitzada pel Departament d’Educació, 
el Departament d’innovació, Universitat i Empresa i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 21 de maig de 2009.

 Assistència a les jornades El tractament integrat de les àrees de llengua a l’escolaritat obligatò-
ria, organitzades pel grup GREAL del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
UAB, 7, 8 i 9 de maig de 2009.

 Impartició de la sessió La competència comunicativa i audiovisual  (3.5h) en el curs Les 
competències bàsiques, organitzat per Aula L3-CIFE UVic. 27 d’abril de 2009.

 Participació a la taula rodona: Els plans de treball en el crèdits ECTS. Intercanvi d’experièn-
cies  dins la 3a Jornada d’Innovació Docent de la Universitat de Vic, organitzada pel CIFE i el 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la UVic. 12 de març de 2009.
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 Presentació, conjuntament amb Núria Simó, de la comunicació “El treball interdisci-
plinari a 1r curs d’Educació Social de la Facultat d’Educació de la UVic: una experiència on tots 
aprenem a treballar en xarxa” en el marc del 1r Congrés de formació per al treball en xarxa a la 
universitat. Complexitat, corresponsabilitat i construcció del coneixement, organitzat per la 
Fundació Bofill i la Universitat Ramon Llull. Barcelona, 12 i 13 de febrer de 2009.

 Sessió La competència comunicativa i audiovisual (2h) en el curs  Les competències bàsiques. 
Pla de Formació de Zona d’Osona. CEIP Sant Marc (Calldetenes). 30 d’abril de 2009. 

 Assessorament (20h) Tractament de l’àrea de llengua. Planificació i metodologia. CEIP 
Roda de Ter (Roda de Ter). Pla de Formació de Zona d’Osona. 8 d’octubre de 2008-1 d’abril de 
2009. 

 Impartició de les sessions Què són les competències bàsiques? (2h) i La competència comuni-
cativa i audiovisual (2h) en el curs Les competències bàsiques, organitzat per l’Escola Escorial (Vic) 
i el CIFE UVic. Vic, 1, 2 de juliol de 2009.

 Seminari (16h) 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. Novembre 2008-maig 2009.

—Riera, Gemma. Ha estat formadora de l’assessorament aprenentatge cooperatiu a la 
comarca de l’Anoia, durant el curs 2008-09 dins el conveni realitzat pel CIFE de la Universitat 
de Vic.

 Ha estat formadora del curs sobre “La implementació de l’aprenentatge cooperatiu a 
l’aula”, realitzat el mes de juliol a l’Escola de Mestres del Ripollès.

 Ha presentat la comunicació “Algunas reflexiones de ética aplicada entorno a la edu-
cación inclusica” al XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía, Educación, 
Ciudadanía y Convivencia, Diversidad y sentido social de la Educación, celebrat a Saragossa del 
17 al 20 de novembre de 2008.

 Ha presentat la comunicació “Escuela y formación para la ciudadanía, algunas reflexi-
ones entorno a la atención a la diversidad” al XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de 
Pedagogía, Educación, Ciudadanía y Convivencia, Diversidad y Sentido Social de la Educación, 
celebrat a Saragossa del 17 al 20 de novembre de 2008.

 Ha presentat el póster “Cooperate to learn/Learn to cooperate. Evaluation of a didac-
tic program to teach and to learn in a cooperative way” al congrés internacional 11th Biennal 
Conference on Broadening the horizon: Recognizing, Accepting and Embracing Differences to 
make better world for individuals with special needs, celebrat a la Universitat d’Alacant el juliol 
de 2009.

 Ha participat al 11th Biennal Conference on Broadening the horizon: Recognizing, 
Accepting and Embracing Differences to make better world for individuals with special needs, 
celebrat a la Universitat d’Alacant el juliol de 2009.

—Rodríguez Illera, José Luis; Marc Fuertes. Ponència “Transformant textos per a 
millorar la lectura” dins la Jornada de Lectura en línia Lekenlín_08 organitzada pel Grup de 
Recerca Consolidat “Literacitat Crítica” dirigit per Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra). 
Barcelona, 12 de desembre de 2008.
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—Sellas, Isabel; Sònia Esteve. Comunicació “La resolución de problemas en la for-
mación inicial de maestros” dins les XIV Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las 
Matemáticas. Organitzades per la FEEMCAT. Girona, 1 al 4 de juliol de 2009.

—Serra Jubany, Àngel. Ha presentat la comunicació “Algunas reflexiones de ética 
aplicada entono a la educación inclusiva”. XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de 
Pedagogía. Saragossa 17-20 de setembre de 2008.

 Ha presentat la comunicació “Escuela y formación para la ciudadanía, algunas reflexi-
ones entorno a la atención a la diversidad”. XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano de 
Pedagogía. Saragossa 17-20 de setembre de 2008.

 Ha presentat el pòster “L’escriptura íntima com a reflex d’un mateix”. I Jornades 
d’Educació Emocional i Social. UVic, 6 i 7 de març del 2009.

 Ha impartit el Bloc Psicosocial dins del Postgrau Mediació Familiar i Escolar. UVic, 
novembre-desembre de 2008.

 Ha impartit el mòdul: Psicologia i desenvolupament a l’adolescència. II Postgrau de 
“Teatre i educació: Teatre amb adolescents”. Centre d’Osona de l’Institut del Teatre, octubre 
de 2008.

 Ha impartit el mòdul: Psicologia de l’adolescència. Certificat d’aptitud pedagògica 
(CAP). UVic-UB, febrer de 2009.

 Ha impartit i coordinat el curs Lideratge i empresa. UIER Ripoll. Ripoll, febrer-maig 
de 2009.

—Solé, Laia. Participació en el seminari “Jornades Art i Joc”. Universitat de Vic i 
Centre d’Art de Vic, 2009.

—Soler, Joan. Comunicació: “La escuela a la medida en el pensamiento educativo de 
Jesús Sanz Poch (1897-1936)” al XV Coloquio de Historia de la Educación. Pamplona.

—Tort, Antoni. Ponència al Seminari Internacional d’Investigació: “Escolarización y 
acogida de alumnado de nueva incorporación”. Granada. Laboratorio de Estudios Interculturales 
de la Universidad de Granada. 6-8 d’octubre de 2008.

 Ponència: “Aules d’acollida o Espais de Benvinguda Educativa?” Cicle de Primavera. 
Formació en temàtiques d’àmbit social de la Fundació Autònoma Solidària. UAB, maig de 
2009.

 Ponència: “Ciutat i educació. Els beneficis de la inclusió social”. Jornada: Escola de 
música i necessitats educatives especials. Sant Boi de Llobregat, 31 de març de 2009. 

 Assistència al Seminari de Vincent Dupriez (investigador del GIRSEF de la Universitat 
de Lovaina): “Com Gestionen els Sistemes Escolars l’Heterogeneïtat d’Estudiants?” Seminari 
del Doctorat de Sociologia de la UAB. 30 de maig de 2009.

—Vallbona, Anna. Assistència a Anota 09, III Congreso de Apoyo y Reconocimiento 
al Profesorado. Organitzat per Longman Pearson Education. Madrid, 27 i 28 de març de 2009.

—Vallbona, Anna; Victori, Mia: “Implementing CLIL in Primary”. CLIL-TBL Open 
Seminar  Universitat de Barcelona, 12 de desembre de 2008.

—Vallbona; Anna; i Medina, Núria: Organització d’activitats didàctiques en anglès A 
School English Day,  al CEIP Pinediques de Taradell. 27 de maig de 2009.

—Verdaguer, M. Àngels. Va impartir la conferència «Verdaguer: “Só fill dels Jocs 
Florals”», a Vil·la Joana de Vallvidrera, 28 de juny de 2009 dins els actes «A Jacint Verdaguer. 
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Homenatge» organitzats per la Casa Museu Verdaguer (Museu d’Història de Barcelona).
—Vila, Berta. Assessorament a les E.B.M. de Sant Pere de Ribes. Anàlisi per aprofun-

dir en la tasca quotidiana a partir de materials de l’entorn, per un total de 10 hores durant el mes 
de setembre.

—Vila, Berta. Assessorament a l’E.B.M. La Quitxalla de Gurb. Anàlisi per aprofundir 
en els espais i les activitats. 20 hores durant el curs.

Altres mèrits del professorat

—Amat i Castells, Vanesa. Participació en la coordinació del projecte d’innovació edu-
cativa biblioteca escolar punt.edu al col·legi Pare Coll de Vic. Curs 2008-2009. 

—Arumí, Joan; Gemma Boluda; Eduard Comerma; Eduard Ramírez i Gemma Torres. 
Projecte de  millora de la qualitat docent. MQD. Estat actual de l’Educació Física en el context 
escolar de Primària i Secundària. UVic 2008-2010.

—Baiget Vidal, Ernest: Membre del Tribunal del “XIVè Premi d’Articles sobre 
Activitat Física i Esportiva” convocat pel Col·legi Oficial de Professors i Llicenciats en Educació 
Física de Catalunya (COPLEFC), maig de 2008.

—Bernal, M. Carme. Membre coordinador per la Universitat de Vic, juntament amb 
Enric Gallén de la Universitat Pompeu Fabra, dels Dossier pedagògics del Teatre Romea de 
Barcelona de la temporada 2008-2009. 

 Membre de la Comissió Permanent de la Societat Verdaguer. 
 Membre de la coordinació de la Jornada Art i Infància: “Art i Joc”, Vic, 8 de maig de 

2009.
—Bernal, M. Carme; Vallbona, Anna. Han participat a la Comissió Preparatòria del 

nou Grau d’Educació Infantil.
—Boluda, Gemma. Treball acadèmicament dirigit: Allaoui, Y. Avaluació de la relació 

entre els alumnes i Joves Universitaris Acompanyants que participen en els Tallers. 
 Beca finalització tesi doctoral (1r quadrimestre 2008-2009). Universitat de Vic.
 Coordinadora dels Tallers de Suport a la Tasca Escolar de la Universitat de Vic 2008-

2009.
—Carbonell, Jaume. Membre del Comitè Científic de les “I Jornadas Andaluzas de 

Innovación e Investigación Educativa”; octubre 2008.
—Carrera, Mercè. Diversos concerts amb la Coral Regina de Manlleu, amb les obres 

“Carmina Burana”, amb acompanyament orquestral, i “Rèquiem per a difunts” de Cristóbal de 
Morales amb l’acompanyament del saxofonista Pep Poblet.

—Carrillo, Isabel; Eulàlia Collelldemont; Antoni Tort. Comissió Organitzadora de les 
“III Converses Pedagògiques. Cultura i educació”. Universitat de Vic i Fundación Santa María. 
Vic, novembre de 2008. 

—Carrillo, Isabel. Assessorament Pedagògic en el Diplomado Regional Género y 
Desarrollo desenvolupat per la Universidad de El Salvador i el Moviment Feminista Las Dignas 
amb el suport de Cooperacció i la col·laboració de la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupa-
ment i cultures. Juny i desembre 2008, gener 2009.
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 Curs sobre Educació en Valors a l’Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló 
en el marc de les accions de formació permanent del professorat. Febrer 2009.

 Estada de Recerca en el CEINCE (Berlanga de Duero) en el marc del Projecte “Los 
manuales de educación en valores de el CEINCE”. Aquest projecte forma part de les iniciatives 
del MUVIP.

 Seminari a càrrec de Silvia Alderoqui (directora del Museo de las Escuelas de 
Argentina), professora invitada per la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures, 
sobre Patrimoni, Museus i Educació Social. Novembre 2008.

—Casanovas, Josep. Presentació el dia 27 d’octubre a Mataró del llibre de Jordi Pomés. 
Salvador Pagès Inglada. Cossetània Edicions: Valls, 2008.

—Codina, Francesc. Participació com a representant de la FE a la Comissió de Recerca 
de la UVic a la presentació “Del Pla del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
per impulsar la recerca educativa”. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, 22 d’octubre de 
2008.

 Ha format part del Jurat dels Premis Nacionals de Cultura 2008 que atorga el 
Departament de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya.

 Presentació del llibre Tant de gust… senyora Rodoreda, de M. Carme Bernal i Carme 
Rubio, editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Universitat de Vic, Sala Segimon 
Serrallonga, 13 de novembre de 2008.

—Codina, Francesc; Rubio, Carme. Han format part de la Comissió per a la recupera-
ció de la memòria històrica de l’Ajuntament de Vic, encarregada de redactar un dictamen sobre 
la qüestió. Maig i juny de 2009. 

—Codina, Francesc; Medina, Núria. Han participat a la Comissió Preparatòria del nou 
Grau d’Educació Primària.

—Codina, Francesc; Comajoan, Llorenç. Han participat a la comissió preparatòria 
del Màster de Formació de Professors de Secundària (Especialitat de llengües catalana i caste-
llana).

—Collelldemont, Eulàlia. Membre del Comitè organitzador de les “II Jornades  
Jornades Tècniques. La interpretació en els museus virtuals”. Vic. Juny 2009

 Membre del Comitè organitzador de les “Jornadas CEINCE: Las historias de vida en 
los museos”. Berlanga del Duero. Octubre 2009.

 Membre del Comitè organitzador de les “IV Jornadas científicas de la Sociedad 
Española del Patrimonio Histórico-Educativo”. Vic, octubre 2009.

 Membre del Comitè científic del 13è Symposium international des musées de l’édu-
cation et des collections de patrimoine scolaire. Institut national de recherche pédagogique / 
Musée National de l’Éducation. Rouen 1-4 de juliol de 2009. Tema: Image et pédagogie.

—Collet, Jordi, Antoni Tort. Membres del Comitè Assessor del “Primer Congrés 
Català d’Educació Social, que se celebrarà a Vic els dies 26 i 27 de novembre de 2009. 

—Coma, Jordi. Coordinador del curs de Monitor Català d’Handbol de la Federació 
Catalana d’Handbol, el Club Hanbol Vic i la Universitat de Vic.

 Preparador físic del C.B.Vic  08-09 en la categoria Leb Or.
—Comajoan, Llorenç. Ha participat a la comissió de disseny del nou grau de Psicologia 

de la UVic.
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 Tutor de pràctiques al Marroc (febrer 2009). Visita d’escoles de primària i secundària 
a Nador i AlHoceima.

 Representant de la UVic a la reunió de l’European Network of Teacher Training 
Institutes (ENTTI), organitzat per Mercator European Research Centre on Multilingualism 
and Language Learning. Leeuwarden (Holanda), 2-4 de juny de 2009. L’objectiu de l’ENTTI 
és establir una xarxa d’institucions de formació de mestres en contextos plurilingües amb l’ob-
jectiu de fomentar l’intercanvi tant d’experiències acadèmiques (jornades de recerca, seminaris 
internacionals, etc.) com de formació (intercanvi d’estudiants en pràctiques i de mestres, etc.).

—Comella, Agustí, Francesc Marín i Anna Moreta. Coordinació i desenvolupament 
del programa PAFES a la comarca d’Osona, per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat 
física. Curs 2008-2009. 

—Comella, Agustí. 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 2008-2009.

 Revisor de manuscrits de les revistes: “Journal of Sport Rehabilitation Editorial Office” 
i “Journal Psychophysiology”.

 Coordinador del laboratori de Fisiologia de l’esport de la UVic, corresponent a l’àrea 
d’estudi de la funció cardiopulmonar.

—Comerma, Eduard. Presentació del llibre El canvi climàtic i les Glaceres dels Pirineus 
(Jordi Camins). Vic, Unió Excursionista de Vic, Casa Galadies, setembre 2008.

 Membre del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de Formació i Innovació en 
l’Educació Física) del CIFE de la UVic.

 Coordinador del projecte del Centre de BTT Plana de Vic, promogut per l’Ajuntament 
de Vic i el Consell Comarcal.

 President de la Unió Excursionista de Vic.
 Membre de l’equip de redacció del butlletí de la Unió Excursionista de Vic.
 Col·laboració en la publicació Vicgrafies, revista de biografies Vigatanes, núm 6, centrada 

en els esportistes i entitats de Vic.
—Cortada, Meritxell. Participació en el Projecte “Avaluació d’un model de formació i 

assessorament al professorat, basat en la incorporació d’eines digitals interactives a l’aula ordi-
nària, de centres d’educació infantil i primària de Catalunya”. Finançat per l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) dins el programa d’ajuts per donar suport al desen-
volupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa no universitària (ARIE). 
Any 2008-2009.

 Participació en el Projecte “Avaluació educativa interdisciplinar de les aportacions 
d’excel·lència didàctica de l’ús de les pissarres digitals interactives a l’aula ordinària en una mos-
tra de centres d’educació infantil i primària”. Finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) 
dins el programa I+D+i 2007. Anys 2007-2010.

 Projecte de tesi, en el marc del Programa de Doctorat en Educació de la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Títol del 
treball: “Anàlisi i avaluació de les dimensions pedagògiques d’eines digitals en el marc de l’en-
senyament secundari. Investigació teoricocrítica, experiencial i observacional a l’entorn de les 
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eines digitals web 2.0 representatives en el context de l’educació secundària a Catalunya”. 15 
d’octubre de 2009.

 Màster universitàri en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació 
Socioeducativa (Itinerari de Recerca). Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Es-
port Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Setembre de 2008.

—Fargas, Assumpta; i Puntí, Teresa. Membres de la Comissió Executiva de la Comissió 
Permanent del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants.

—Fuertes, Marc. Participació en el Projecte “Guia per a l’avaluació de competències 
del Treball de Fi de Grau en Ciències Socials i Jurídiques”. Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 2008. (Convocatòria d’ajuts per a l’elaboració de Guies d’avaluació 
de competències en el marc dels processos d’acreditació de titulacions universitàries oficials a 
Catalunya). Coordinador: Joan Mateo i Andrés. 

—Gallart, Josep. Participació al programa Mentor de la UVic. Mentor de l’estudiant 
internacional Riaz Firoz (Bèlgica).

—Gómez, Cati. Formació de Formadors dels Centre XICS, 2009. Coordinadora pe-
dagògica de les JES de la Fundació Futbol Club Barcelona.

 Beca Fundació Barcelona Olímpica i Fundació Ernest Lluch, 2008. Beca en investiga-
ció esportiva de caràcter social.

 Beca Consejo Superior de Deportes, 2009. Beca per a la finalització d’estudis de doc-
torat.

—Marichalar, Eva. Actriu per a la Companyia teatral Cor Cia. en els espectacles L’esperit 
del Ter i Figures d’Aigua.

 Ajudant de càsting per a Pep Armengol en la preproducció de la pel·lícula Pa Negre, 
d’Agustí Villaronga.

 Ajudant de càsting per a Jordi Lara en la preproducció del migmetratge Ventre Blanc, 
Beca Ciutat de Vic 2009.

 Direcció actoral en el migmetratge El barri és nostre, un projecte social de l’Ajuntament 
de Vic. Desembre 2008 – març 2009.

 Presentadora en el 26è Festival de Cine de Muntanya de Torelló. Novembre 2008.
—Marín, Francesc. Curs de docència per a metges/esses i infermers/es en el marc del 

programa PAFES a l’Àrea Bàsica de Salut. Vic Nord (gener 2009).
 Curs de docència per a metges/esses i infermers/es en el marc del programa PAFES a 

l’Àrea Bàsica de Salut de Manlleu (febrer 2009).
 Participació com a expert en Activitat Física i Salut en la campanya “Al lloro” orga-

nitzada per SISO (Serveis Integrats Sanitaris d’Osona), amb articles en publicacions d’abast 
comarcal i intervencions en ràdio ( 40 Principales i Radio Vic).

—Marín, Francesc; Anna Moreta: col·laboradors de la Beca de Millora de la Qualitat 
Docent, dins el projecte d’activitat física en persones amb patologies cròniques. UVic. Curs 
2008-2009.

—Martí, Jordi; Sebastià Riera: Coordinació del Projecte BIOdiver: Investiguem les formi-
gues, en qual participen 18 escoles d’Infantil i Primària. 

—Martí, Jordi. Coordinador del Grup de Ciències del CIFE de la UVic. 
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—Martín, Montse. Impartició del seminari “Narrative Writing in Sport Qualitative 
Research” a Roehampton University (Regne Unit) el 28 de gener del 2009.

—Peña, Javier. President del comitè tècnic d’entrenadors de la FCVB (Federació 
Catalana de Voleibol) i responsable de formació de tècnics de voleibol a Catalunya. Nomenament 
realitzat l’any 2008.

—Pérez, Miquel. Comissari de les exposicions “Paisatge i Ciutat. Fotografies d’Emili 
Donato”, celebrades a l’Escola d’Art de Vic i a la Delegació d’Osona del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya. 14 de novembre a 14 de desembre del 2008.

—Pla, Gil. Membre de la comissió d’elaboració del pla d’estudis del Grau de Mestre 
de Psicologia.

 Membre de la comissió d’elaboració del pla d’estudis del Màster Universitari en 
Pedagogia Montessori (0-6 anys).

 Coordinador del curs d’estiu de la Universitat de Vic “Tècniques de relaxació per a 
mestres i professors” desenvolupat als centres del CTUG de Granollers i a la UVic.

 Membre del consell de redacció de la revista Papers d’Educació.
 Membre i coordinador del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de Formació i 

Innovació en l’Educació Física) del CIFE.
 Director del consell editorial de la col·lecció Tercer Temps d’activitat física i esport 

d’Eumo Editorial.
—Pont, Mireia. Component de l’equip tècnic espanyol de Gimnàstica Artística 

Femenina participant als Campionats del Món (Londres 2009), i als Campionats d’Europa ce-
lebrats a Milà (2009), membre de l’equip tècnic espanyol de gimnàstica artística femenina par-
ticipant a l’encontre Espanya-Rumania celebrat a Salt (Girona 2009), membre de l’equip tècnic 
espanyol de gimnàstica artística femenina partcipant a l’encontre Espanya-Portugal, celebrat 
a Maya (Portugal 2008), membre de l’equip tècnic espanyol de gimnàstica artística femenina 
partcipant a l’encontre Espanya-Rumania-Italia-USA, celebrat a Jésolo (Italia 2008).

—Puntí, Teresa. Membre del projecte TRAMA (Treball en xarxa de la formació ini-
cial dels professionals de l’educació. Fundació Bofill, UB, URL, URV, UAB, UdG, UOC, UdL 
i UVic).

 Ha participat a la Comissió preparatòria del nou Grau d’Educació Social.
—Ramirez, Eduard. Coordinador del 5è curs d’entrenadors nacionals de natació, entre 

la UVic i la RFEN (Real Federación Española de Natación), celebrat a l’INEFC Barcelona al 
juny de 2009.

 Coordinador i formador del 6è curs de monitor de natació, entre la UVic i la RFEN 
(Real Federación Española de Natación), celebrat a la UVic al Febrer de 2009.

—Rierola, Montsita. 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. Organització 
i coordinació de les dues exposicions itinerants de la 8ª edició de Thambos 8, a la Sala Vilà i 
Valentí de Sallent del 19 de setembre al 17 d’octubre a i al Centre d’Art Contemporani  a la Sala 
de Vilanova i la Geltrú del 28 de novembre al 25 de gener del 2009.

 Exposició Col·lectiva: 5a Mostra d’Arts de la Universitat de Vic “Escriptures. Quin dels 
llibres que has publicat ens recomanes?” amb el llibre catàleg Silenci, Vestíbul edifici B (Campus 
Miramarges) del 19 de maig al 17 de juny de 2009.
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 Exposició col·lectiva “Parelles Artístiques”. Experiències creatives per a la salut men-
tal, del 17 de desembre a l’1 de febrer del 2009 a la Sala d’Art Caixa Manlleu. Itinerant a diferents 
sales d’exposició: Manlleu, Centelles, Vic: al CAP del Remei, Girona: al Centre Cultural la 
Mercè, Ripoll, Moià i Vic: al Museu de la Pell.  Desembre, 2009.

 Obra gràfica presentada a l’exposició col·lectiva “OH!riginals” a l’Escola d’Art de Vic 
el desembre del 2008.

 Exposició col·lectiva “Fes com si…”, comissariada per Anna Palomo. A acvic centre 
d’arts contemporànies. (Mostra vinculada  a la Jornada Art i joc organitzada per l’àrea d’Educa-
ció Infantil UVic) Presenta “clicks” del 17 d’abril al 7 de juny de 2009. 

 Realització, juntament amb Jordi Lafon, del disseny de l’escenografia i vestuari de 
l’obra de teatre Steve McQueen, de Gerard Guix. Universitat de Vic, abril de 2009.

 Catàleg de l’Exposició col·lectiva “Parelles Artístiques” Experiències creatives per la 
Salut mental 08/09 desembre 08. Ed. Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona. Caixa 
de Manlleu. 

 Catàleg en el Taller QUAM 08 “criteri discurs discussió”. Ed. H. Associació per a les 
Arts Contemporànies-Eumo Editorial, febrer 2009.

—Rierola, Montsita; M. Carme Bernal; Maite Pujol. Presentació del llibre Art i 
Maternitat. Ed. H. Associació per a les Arts Contemporànies-Eumo Editorial, abril 2009.

—Serra Jubany, Àngel. Ha estat membre del jurat dels Premis Narcís Feliu de la Penya. 
UVic, juny 2009.

—Simó, Núria. Comitè científic del Primer Simposi d’Innovació Educativa. Ús edu-
catiu de materials i recursos no dissenyats per educar. Organitzat per l’ICE de la Universitat de 
Barcelona. Cosmocaixa, Barcelona, 23-24 de gener de 2009.

—Simó, Núria; Joan Soler. Membres del Comité Científic i Organitzador del Primer 
Congrés Català d’Educació Social, que se celebrarà a Vic, el 26 i 27 de novembre de 2009. 

—Solé, Laia. Projecte artístic en el marc de Trans_Art_08 a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona, 2008-09.

 Exposició  col·lectiva “Catalitzadors” al Centre d’Art de Vic, 2009.
—Solé, Lluís. Concert a la Capella dels Dolors de Vic, el 28 de febrer de 2009. Juntament 

amb Miquel Casals, Bernard Fourtet i Phillippe Matarle. Programa de música Renaixentista.
—Soler, Joan. Comitè científic del “Primer Congrés de Formació per al Treball en Xarxa 

a la Universitat. Complexitat, corresponsabilitat i construcció del coneixement”. Barcelona, 12 i 
13 de febrer de 2009. Universitat Ramon Llull (URL). Organitza: Trama. Fundació Bofill.

—Torres, Gemma. Coordinadora del curs d’estiu de la Universitat de Vic “Mètode 
Pilates: una ajuda a la consciencia postural”. UVic, juliol 2009.

 Membre de la comissió d’elaboració del Pla d’estudis del Màster de Professorat de 
Secundària.

—Tort, Antoni. Membre del Comitè Científic del “Congrés internacional la integra-
ció dels fills i filles de les persones immigrades”, organitzat per la Secretaria d’Immigració de la 
Generalitat de Catalunya. A celebrar a Barcelona, el 2, 3 i 4 de novembre de 2009.

—Verdaguer, M. Àngels. Lectura del Pregó dels Jocs Florals de l’Escola Carme Vedruna 
de Manlleu (23 d’abril de 2009) titulat «Jacint Verdaguer, escriptor».
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 Secretària del Comitè Organitzador del VII Col·loqui Internacional Verdaguer “La 
construcció contemporània del sistema lingüisticoliterari català”. (Barcelona, Vic, Folgueroles, 
6-8 de novembre de 2008).

 Tria de textos de Verdaguer per al recital de poesia a càrrec de Pep Paré, “Jacint 
Verdaguer, poeta dels Jocs Florals”, que va tenir lloc el dia 10 de juny de 2009 a Vil·la Joana 
de Vallvidrera dins els actes “A Jacint Verdaguer. Homenatge”, organitzats per la Casa Museu 
Verdaguer (Museu d’Història de Barcelona).  

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

—Lourdes Albiac Suñer va presentar el pòster “Experiencia en Nicaragua mediante las 
prácticas de estudiantes de Ciencias de la salud de la UVic”, del qual és coautora, al  IV Congreso 
Universidad y Cooperación al Desarrollo celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona els 
dies 12, 13 i 14 de novembre del 2008.

Va presentar el pòster “La promoción de salud en los diarios digitales, una cuestión de 
salud comunitaria” al XI Encuentro del Programa de Actividades Comunitarias en Atención 
Primaria. Comunicación comunitaria: informar para participar. Pamplona, abril de 2009.

—Queralt Argerich Fornell va impartir el curs de Drenatge Limfàtic Manual (20 ho-
res), dins dels cursos de Formació Continuada a les aules del Col·legi de Diplomats d’Infermeria 
de Girona.

—Ester Busquets Alivés va presentar “L’ètica del cuidar” a la 6a Jornada d’Infermeria 
de l’Hospital de Viladecans “L’ètica en la pràctica clínica”. Hospital de Viladecans (Viladecans, 
25 d’octubre de 2008).

Va presentar “L’ètica de la vellesa” a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Santa 
Creu i Sant Pau (Barcelona, 8 de gener de 2009).

Va participar a la taula rodona “L’ètica i l’estètica del tenir cura”, en la Jornada “L’ètica 
i la responsabilitat del tenir cura”, organitzat per la Delegació del Vallès Oriental del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de Barcelona. (Granollers, 8 de maig de 2009).

Va participar a la taula rodona “L’elaboració dels DVA” a la Jornada “Millorant la uti-
litat dels Documents de Voluntats Anticipades”. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Salut. (Terrassa, 23 de gener de 2009).

Va participar a la taula rodona “La objeción de conciencia vista por los profesionales 
de enfermería”, a les XXXV Jornadas La protección juridica de las enfermeras y enfermeros., 
Escuela Ciencias de la Salud / Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. (Barcelona, 29 de gener 
de 2009).

—Dolors Casals Puig va participar com a professora en el curs de “Podología Deportiva” 
de la Universitat de Barcelona, impartint-hi 5 hores de classe del tema “Tapping. Vendajes 
Neuromusculares”.

—Joan Carles Casas Baroy, Montserrat Faro Basco, Olga Isern Farrés: “Opiniones y 
actitudes de los estudiantes de enfermería respecto a la incorporación de la evidencia en la prác-
tica asistencial”. XII Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. Investen-isciii. 
Còrdova, 12-15 de novembre de 2008.
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—Maria Carme Crivillés Grau va impartir la conferència Fictional Images of Anorexia 
and ‘Culture-bound and Bodily-gendered’ Disorders. UVic, 5 de juny de 2009.

—M. Esperanza Dudet Calvo va coordinar el curs “Auxiliar de Geriatria i Gerontologia”, 
dins del marc del Pla Ocupacional de l’Ajuntament de Vic 2008, del 4 de novembre al 15 de de-
sembre de 2008 a la Universitat de Vic, i va participar-hi  com a docent els dies 28 de novembre, 
2 i 5 de desembre.

—Tamara Gastelaars va impartir la conferència “Estructura dels estudis universitaris 
al EEES” celebrada el dia 2 de març de 2009 i organitzada per l’Associació Professional de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (APTOC).

—Tamara Gastelaars i Mireia Datsira Gallifa van coordinar la V Matinal de TO, 
“Teràpia Ocupacional i control motor en el dany cerebral adquirit”, celebrada el dia 28 de maig 
de 2009 i organitzada per l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic.

—Natàlia Gomara Tolrà va participar com a professora col·laboradora en el Mestratge 
en Neurorehabilitació de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, amb la 
ponència “Diagnòstic funcional. Una eina necessària”. Dept. Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia. Universitat Autònoma de Barcelona. 25 de febrer de 2009.

—Laura Mascarella Terradellas va impartir 4 hores  de docència al Postgrau d’Estudis 
Africans al C.S.I.C., l’octubre de 2008: MGF. Rituals d’origen, transformacions i interpretaci-
ons.

Va impartir 4 hores de docència al Postgrau d’Estudis Africans del C.S.I.C, el gener de 
2009: Rituals d’origen i canvis.

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 2008.

Va impartir la conferència “Migration, Analyses, Practices and Policies” el 13 de juliol 
de 2009, a 2nd Summer School in Development organized by the Coimbra Group ACP Task 
Force (Africa, Caribbean and Pacific). A “Els juliols”, Universitat de Barcelona 2009.

—Montserrat Moncunill López va participar en el “Seminari de bones pràctiques” or-
ganitzat per la APEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos), que va tenir 
lloc el març de 2009 a la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

—Núria Obradors va participar com a ponent en la taula rodona informativa sobre el 
Tractament Anticoagulant Oral, organitzada per l’Àrea Bàsica de Salut de Tona, amb la xerrada 
“Alimentació i Teràpia Anticoagulant Oral”, el novembre de 2008.

Va impartir una conferència adreçada a esportistes del Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu de Ripoll, sobre Alimentació i Esport. Desembre de 2008.

—Maria Carme Raurell Costa va impartir la conferència: “Grup de paraula. Un espai 
per a la memòria, un espai per a recordar”, a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, a la seva delega-
ció de Vic, el 4 de desembre del 2008.

Va participar com a docent en el curs “Per un envelliment actiu i satisfactori: viure la vellesa 
amb plenitud”, en les edicions realitzades a l’antic Col·legi Balmes de Vic, l’11 de juny de 2008.

Va supervisar el projecte “En Plenes Facultats”, al qual es va adherir la Universitat de 
Vic i que promou la Fundació Salut i Comunitat i la Direcció General de Drogodependències i 
SIDA del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, en el qual també participen 
altres universitats catalanes i de la resta de l’Estat.
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Va ser representant de l’EUCS en la Comissió organitzadora de la V Jornada d’inferme-
ria a Osona: Compromís de les infermeres d’Atenció Primària en el Pla d’Innovació d’Atenció 
Primària i Salut Comunitària.

Va presentar el pòster “Experiencia en Nicaragua mediante las prácticas de estudi-
antes de Ciencias de la salud de la UVic”, del qual és coautora, al IV Congreso Universidad y 
Cooperación al Desarrollo, celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona els dies 12, 13 i 14 
de novembre del 2008.

—Roser Picas Baltanas va impartir 3 hores de classe al curs d’Auxiliar de Geriatria i 
Gerontologia al Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya a Vic.

Va impartir 28 hores de classe al curs d’Auxiliar de Geriatria i Gerontologia al Centre 
d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya a Les Franqueses.

Va impartir el “Curs bàsic d’incontinències urinàries”, de 18 hores de durada, al Centre 
d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya a Vic, els dies 13, 15, 20 i 22 de maig de 2009.

Va participar com a docent  al Curs “Iniciació al tractament de la incontinència urinà-
ria” de 25 hores de durada, al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, a Barcelona i a Lleida, (23 
hores). Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada amb 4’4 crèdits. 

—Montserrat Rizo Marcos va  participar com a professora en el Postgrau de Pediatria  
de la Universitat Blanquerna de Barcelona, amb la impartició del mòdul “El desenvolupament 
psicomotriu de l’infant sa de 0 a 3 anys”, els dies 15 i 16 de novembre de 2008.

Va  participar com a professora en el “Curs de Formació de Teràpia en Pràctica 
Psicomotriu” de l’AEC, amb la impartició del mòdul: “El desenvolupament dels infants amb 
trastorns i patologies de la motricitat”, el 17 de gener de 2009.  

Va participar com a professora en el Postgrau de Gerontologia de la Universitat 
Gimbernat de Barcelona, amb  la impartició del mòdul “El massatge com a eina de suport emo-
cional en les persones grans”, el 14 de febrer de 2009.

Va participar com a professora en el Postgrau de Psicomotricitat educativa de la 
Universitat de Girona, amb la impartició del mòdul “Factors que condicionen o faciliten el 
desenvolupament psicomotriu dels infants de 0 a 3 anys”, els dies 3, 10 i 17 de febrer de 2009.

Va  participar com a professora en el Postgrau de Pediatria  de la Universitat Blanquerna 
de Barcelona amb la impartició del mòdul  “Estratègies d’intervenció específiques de la fisiote-
ràpia pediàtrica”, els dies 14 i 15 de març de 2009.

Va  participar com a professora en el Postgrau de Pediatria de la Universitat Blanquerna 
de Barcelona amb la impartició del mòdul  “El massatge, una eina de comunicació a la infància”, 
els dies 9 i 10 de maig de 2009. 

Va participar com a professora en el Postgrau de “Intervención Psicomotriz Educativa 
“ de  la Escuela  de Psicomotriz de Canarias, amb el mòdul “El desarrollo psicomotor de los 
niños-as  de 0 a 3 años”, els dies 9 i 10 de gener de 2009.

Va participar com a professora a l’escola d’estiu de l’Escola d’Expressió i Psicomotricitat 
de l’Ajuntament de Barcelona, amb el curs “El massatge com a eina de comunicació corporal“, 
juliol de 2009.

Va presentar la comunicació “Psicomotricidad en una niña con tetraplegia atetósica” 
al 1r Congreso Mundial de Psicomotricidad y Atención Temprana, a Montevideo (Uruguai), 
novembre de 2008.
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Va presentar la comunicació “La Psicomotricidad en niños nacidos con gran prematu-
ridad”, al Congrés Nacional de Psicomotricitat a Bilbao, el 16 de maig de 2009.

—Anna Rovira Sadurní va participar com a ponent a la II Jornada de Teràpies 
Complementàries en Infermeria el 8 octubre 2008, amb el títol de “Salut i Teràpies 
Complementàries”, organitzat pel Col·legi d’infermeria de Girona.

Va participar en el programa Envelliment Saludable amb la conferència “Per què canvia 
el son en l’envelliment?”, a Centelles, setembre 2008, i a Vic, juny 2009.

Va ser professora del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria organitzat pel CEEC, 
(12 hores) sobre Teràpies Complementàries, a Les Franqueses del Vallès.

Va ser professora del curs d’Auxiliar d’Infermeria en Geriatria organitzat pel CEEC, 
(16 hores) sobre Teràpies Complementàries, a La Fundació Mil·lenari.

—Salvador Simó Algado va impartir docència al curs internacional “Intensive Course 
Active Ageing”, finançat per la Unió Europea i celebrat a la Universitat de Riga, Letònia, l’abril 
de 2009. 

Va participar en el Congrés de la European Network of Occupational Therapy in 
Higher Education celebrat a Berlín del 25 al 27 de setembre, en representació de la “Conferencia 
Nacional de Directores de Escuelas de Terapia Ocupacional” (CNDEUTO). 

Va impartir la conferència: “Combatent l’estigma a través de l’ocupació significativa: 
projecte Miquel Martí i Pol”, en el marc de les “V Jornades de rehabilitació en salut mental”, 
en el marc de les jornades “Estigma: identitat i mirada”, celebrades el 21 de maig de 2009 a 
Martorell. 

Va obtenir una menció especial del jurat del premi de recerca internacional “Ferran 
Salsas i Roig”, per la recerca que està desenvolupant a la seva tesi doctoral: “Salut mental, ciuta-
dania i sostenibilitat a través de noves praxis universitàries”.

—Pilar Soler Canudas va presentar el programa “Grup de Paraula, un espai per a la 
memòria, un espai per a recordar”, a l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona.

Va participar com a docent en el curs d’Auxiliars en Geriatria i Gerontologia, organit-
zat per la UVic, el CEEC i l’Ajuntament de Vic, realitzat a les aules de la Guàrdia Urbana de 
Vic,  ( 3 hores).

—Míriam Torres Moreno i Sílvia Vilà Díez van presentar una comunicació en forma 
de pòster titulada “Hábitos alimentarios de los alumnos de la Universitat de Vic”. IV Congreso 
de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas (Bilbao, octubre de 2008). 

Van presentar una comunicació en forma de pòster titulada “Máquinas expendedoras 
de alimentos y bebidas y hábitos de consumo entre los universitarios”. VIII Congreso SENC 
(Sociedad Española de Nutrición Comunitaria) (València, octubre de 2008).

—Míriam Torres Moreno, Eva Cirera Viñolas i Núria Obradors Aranda van presen-
tar una comunicació en forma de pòster titulada “Dieta mediterránea entre los escolares de 
la comarca de Osona de 8 a 12 años”. VIII Congreso SENC (Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria) (València, octubre de 2008).

Van presentar una comunicació en forma de pòster titulada “Preferencias alimentarias 
entre los escolares de 8 a 12 años de la comarca de Osona”. XXVI Reunión Científica Anual de 
la Sociedad Española de Epidemiología (Girona, octubre de 2008). 
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—Àngel Torres Sancho va presentar una comunicació en forma de pòster titulada 
“Implantación de un Programa de Atención Farmacéutica a Pacientes Hipertensos” al III Congreso 
Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, realitzat a Madrid del 17 al 19 d’octubre de 2008.

Va participar com a ponent de la conferència “Què diu i com ajuda el farmacèutic 
comunitari als pacients hipertensos?”, en la 15a Reunió de la Societat Catalana d’Hipertensió 
Arterial, XXI Jornades Catalanes d’Hipertensió Arterial, realitzades a Barcelona els dies 16 i 17 
de desembre de 2008.

Va presentar una comunicació en forma de pòster titulada “Continuïtat en el segui-
ment després d’un estudi a pacients hipertensos des de la farmàcia comunitària” en la 15a Reunió 
de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial, XXI Jornades Catalanes d’Hipertensió Arterial, 
realitzades a Barcelona els dies 16 i 17 de desembre de 2008.

Va participar com a moderador de l’aula activa “Presentació del curs de problemes 
de salut i guies d’actuació on-line”, el divendres 3 de març al “Congreso Europeo de Oficina de 
Farmacia”: INFARMA 2009, celebrat a Barcelona del 11 al 13 de març de 2009.

—Montserrat Vall Mayans va representar l’EUCS a la inauguració de la Càtedra de 
Promoció Salut, a la UdG (9 d’octubre de 2008).

Va ser membre del comitè organitzador del IV Congreso Universidad y Cooperación al 
Desarrollo (UAB:12-14 de novembre del 2008), en nom de la UVic, i hi va presentar un pòster.

Va participar com a representant de la UVic a les reunions de la Comissió de Solidaritat 
i Cooperació Internacional de la XVU.

Va participar en actes relacionats amb el Programa de Cooperació amb Nicaragua: 1) 
lliurament de les Beques Cooperació amb Nicaragua de Caixa Manlleu (23 d’octubre de 2008); 
2) reunions de treball a la UNAN-Managua, SILAIS-Somoto, ASSOMVIC, etc. (28/2-8/3/09); 
3) celebració dels 12 anys de Cooperació Ajuntament Vic-Somoto amb participació a la taula 
rodona sobre Somoto a TV Canal Taronja (12 de maig de 2009); 4) inauguració de l’exposició 
sobre Somoto al MAP (20 de maig de 2009); 5) recepció al rectorat de la UVic de l’alcalde de 
Somoto (21 de maig de 2009).

Va participar com a representant de la UVic a la Preparació (gener-setembre 2009) i 
Trobada (29 i 30 de juny de 2009) de Contraparts (universitats del sud i universitats catalanes); 
moderació de la Mesa 1: Formació (29 de juny de 2009); i organització de la trobada del director 
del POLISAL a la UVic (1-3 de juliol de 2009).

—Cristina Vaqué Crusellas va presentar una comunicació en forma de pòster titulada: 
“Capacitación de los tutores de los estudiantes en prácticas de ciencias de la salud”, en el IV 
Congrés de l’Associació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes: Bilbao, octubre de 2008.

Va presentar una comunicació en forma de pòster titulada: “Mengen igual els grups 
d’adolescents autòctons i immigrants musulmans de Girona?”, en la la 5a jornada de Promoció 
i Educació per a la salut, Girona, abril de 2008.

Altres

—Lourdes Albiac Suñer va ser corresponsal de l’EUCS a la revista Àgora d’Infermeria.
—Joan Carles Casas Baroy va ser presentat el 15 de juny de 2009, en representació de la 
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Universitat de Vic, com a membre de la comissió en el Grup de Desenvolupament Assistencial 
– PiPS  del Sistema Integrat de Salut d’Osona.

—Maria Carme Crivillés Grau va participar al IX Coloqui Internacional REDAM  
Alimentació, cultura i salut, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, 4 i 5 de 
juny 2009).

—Montserrat Faro Basco va ser membre del comitè organitzador de la II Jornada so-
bre el final de la vida, celebrada el dia 12 de març de 2009 i organitzada per l’Escola Universitària 
de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic.

—Laura Mascarella Terradellas va participar en tallers de discussió, al III Congrés 
Internacional de Feminisme Islàmic, organitzat per la Junta Islàmica Catalana, els dies 24-27, 
d’octubre de 2008.

Va presidir el lliurament de diplomes de final de Diplomatura de 2009.
Va presidir la presentació del llibre Sistema mèdic d’una societat africana, del  Dr. Lluís  

Mallart Guimerà, a càrrec de la Dra. Yolanda Aixelà, i la professora Montserrat Vall Mayans.
—Anna Rovira Sadurní va presentar el llibre La Infermera Tunisiana, de Carles Mcgrah, 

al Col·legi d’Infermeria de Girona, el maig 2009. 
—Pilar Soler Canudas va ser membre de la Comissió Permanent de la Universitat d’Es-

tiu 2009.
Va ser representant de la UVic a la Comissió organitzadora del Dia Mundial de la Salut 

Mental Osona 2009.
Va ser coordinadora tècnica del Màster Universitari en Envelliment actiu, prevenció i 

bases per a una atenció integrada.
—Míriam Torres Moreno va participar al taller precongrés: “Instrumentos prácticos 

para confeccionar una dieta: sistema de intercambios.” IV Congreso de la Asociación Española 
de Dietistas Nutricionistas (Bilbao, octubre de 2008).

—Àngel Torres Sancho va formar part del tribunal d’avaluació de treballs del Postgrau 
d’Infermeria Quirúrgica del curs 2008-2009 organitzat per l’EUCS de la UVic.

Va formar part del Comitè científic del Congreso Europeo de Oficina de Farmacia: 
INFARMA 2009, celebrat a Barcelona del 11 al 13 de març de 2009.

Va formar part del tribunal de beques, organitzades pel Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona el curs 2008-09.

—Montse Vall Mayans va ser membre del jurat del 2n Premi Ajuntament de l’Esquirol 
al millor treball de recerca de batxillerat 2008-2009, lliurat el 27/6/09.

—Anna Vila i Martí va participar com a revisora d’articles originals d’investigació de 
la revista International Journal of Food Science and Nutrition, revista indexada a ISI des del mes de 
març de 2009.

FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ

—Mar Binimelis. Participa com a convidada a la Trobada de Grups de Recerca sobre 
Televisió, organitzada per el Dr. Manuel Palacio a la Universitat Carlos III. Madrid, 19 de no-
vembre del 2008.
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 Realitza la ponència “Els programes d’entreteniment a TVE Catalunya: un model 
propi”, i participa en la taula rodona “Televisió, cinema i creació audiovisual” moderada Angel 
Custodio Gómez (UAB) al curs d’estiu “La televisió a Catalunya: passat, present i futur “ de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, del 2 al 4 de juliol de 2008.

 Directora de la “Iª Setmana Intercultural de la Universitat de Tarragona: Trobada 
Internacional sobre Cinema, Diàpora i Integració Cultural: Cuba-Espanya, del 5 al 9 de maig 
de 2008.

—Montse Casas. Assisteix a la VIII Jornada Parlamentària sobre els Mitjans de 
Co natmunicació Audiovisuals “Societat, mitjans i política: drets i deures”. Organitzada pel 
Parlament de Catalunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Barcelona, 20 d’octubre de 2008.

 Participa a les VIII Jornades de l’Observatori Europeu de la Televisió Infantil “Les 
narratives de la comunicació”. Aula Europa de la Representació a Barcelona de la Comissió 
Europea, el 14 de novembre de 2008.

 Participa com a tertuliana a Ràdio Torelló sobre educació i noves tecnologies de la 
comunicació, el 31 de març de 2009.

 Coorganitza la Jornada Educlip 09 “Nous formats i nous estils comunicatius per a la 
educació” conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i vuit 
univertisats catalanes. Torre Agbar-Barcelona, 24 d’abril de 2009.

 Membre del jurat dels premis Educlip 09.
—Enric Casulleras. Dirigeix i coordina els Premis de Recerca de batxillerat (Narcís 

Feliu de la Penya, Ferran Sors, Osona contra el Càncer i Abraham Cresques). Maig i juny de 
2009.

—Ruth Contreras. Realitza el “Workshop: Blended Learning in design Graduate 
Program of Design and Planning (International Program) Bangkok CODE. Bangkok, 10 d’abril 
de 2009.

 Assisteix a la Jornada “La protección de datos personales en la sociedad de la informa-
ción y de la vigilancia. Elementos para una cultura de la privacidad”. Activitats d’Informació 
e Investigació. Programa Jean Monnet. Lifelong Learning Programme Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona, 15 de maig 2009.

 Presenta la comunicació “Student experiences in a course blended learning edule-
arn09” International Conference on Education and New Learning Technologies. International 
Association of Technology, Education and Development, conjuntament amb J.L.Eguia. 
Barcelona, del 6 al 8 de juliol 2008. 

 Presenta la comunicació “Terminologia i Documentació 2.0” a la “VII Jornada de 
la SCATERM: terminologia i documentació”, conjuntament amb Jordi Chumillas i Ricard 
Giramé. Universitat de Barcelona, 29 de maig de 2009.

—Eusebi Coromina. Imaprteix la comunicació “Història i futur de les funcions i els 
criteris de l’assessorament Lingüístic” dins el Setzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de 
Barcelona, organitzat per la Secció de Lingüística Catalana del Dept. de Filologia Catalana de 
la Universitat de Barcelona, 16 de novembre de 2008.

 Imparteix la comunicació “El substrat religiós en la història i en la llengua de ‘La plaça 
del Diamant’ de Mercè Rodoreda” al IV Convegno Internazionale su Flannery O’Connor 
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Ragione, fiction e fede de la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale de la Pontificia 
Università della Santa Crocce de Roma, del 20 al 22 d’abril de 2009.

—Josep A. Corral. Participa en el curs de Lideratge Personal a la Unió Intersectorial 
Empresarial del Ripollès (UIER, Ripoll), març - abril 2009.

 Participació a la taula rodona per a la Qualitat Turística de la Ciutat de Vic, 13 de maig 
de 2009.

 Coordina la realització d’una base de dades de casos pràctics reals d’empreses i orga-
nitzacions de la comarca d’Osona. Conveni amb la delegació d’Osona de la cambra de Comerç 
de Barcelona.

—Ramon Fabre. Participa com a ponent en la conferència “El finançament situació i 
perspectives”, organitzada per Esquerra d’Osona. Folgueroles, 9 de setembre de 2009.

 Assisteix en qualitat de membre al Conveni amb l’Ajuntament de les Franqueses, l’11 
de novembre de 2009.

 Assisteix a la presentació del cas cooperativa agrària Plana de Vic.
—Coordina el 21è congrés comarcal d’UGT a Vic, el 18 de juny de 2009.
—Realitza una ponència a la xerrada “Nous filons d’ocupació: la sortida de la crisi” a 

Taradell.
—Ferran G. Jaén. Assisteix a la Jornada Eines per a la gestió de les PIME en el sector 

turístic, organitzada per Osona Turisme el dia 17 de desembre de 2008.
 Assisteix a la jornada europea Cap a on va el nostre temps?, organitzada per l’Ajuntament 

de Barcelona els dies 4 i 5 de febrer de 2009.
—Manuel Llanas. Assisteix a la conferència sobre “La Barcino, una empresa cultural amb 

esperit de servei”, organitzada en el marc de la inauguració de l’exposició Clàssics i més. L’Editorial 
Barcino i Josep Maria de Casacuberta. Museu de l’Art de la Pell de Vic, 25 de setembre de 2008.

 Presenta la ponència “Meditacions en el desert, de Gaziel” en el V Simposi Internacional 
de Literatura Autobiogràfica (Els diaris i el cànon literari), organitzat pel Departament de 
Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, els dies 6, 7 i 8 de novembre de 2008.

 Presenta, juntament amb Pere Quer, una comunicació titulada “Traducció i recepció 
literàries a L’Avenç i Catalònia: inventari i valoració” en el Congrés Internacional Traducció 
i cultura. La literatura traduïda en la premsa hispànica (1868-1898), organitzat per grups de re-
cerca de la Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona, Universitat de Toulouse-Le Mirail 
i Universitat Paul Valéry de Montpeller (Universitat de Lleida, 23-25 de març de 2009).

 Presenta, juntament amb Ramon Pinyol, una comunicació titulada “La présence de 
Verhaeren, Rodenbach et Maeterlinck en Catalogne jusqu’en 1939: critiques, traducteurs, 
éditeurs et revues” en el col·loqui internacional sobre La traduction dans les cultures plurilin-
gues / Translation in multilingual cultures, organitzat pel Centre for Translation Studies de la 
Katholieke Universiteit Leuven de la Universitat Catòlica de Lovaina-Bèlgica, del 20 al 22 de 
maig de 2009.

 Participa en una taula rodona sobre el llibre electrònic, organitzada per Televisió 
d’Osona (TVO) per al programa l’Aigua Clara, 15 de gener de 2009.

—Rafa Madariaga. Condueix la xerrada “Recerca en Economia. Un cas: la Renda 
Salarial de les comarques” a la Sessió de recerca de l’IES Santa Coloma de Farners, el 5 de no-
vembre de 2008.
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 Condueix la xerrada “Crisi Financera i crisi econòmica” organitzada per Promoció 
Econòmica Osona Sud-Alt Congost a Folgueroles, el 27 de novembre de 2008.

—Joan Carles Martori. Presenta la ponència “La incorporación del espacio en los mé-
todos estadísticos: autocorrelación espacial y segregación” el en X Coloquio Internacional de 
Geocrítica. Barcelona.

—Sergi Massana. Participa com a ponent a la Jornada d’Innovació Docent. UVic, el 12 
de març de 2009.

 Membre de la Comissió del Crèdit Europeu de la FEC.
—Ramon Oller. Col·labora en els Premis de Recerca de batxillerat de la UVic. Maig-

juny de 2009.
—Anna Palomo. Participa en la taula rodona “El lloc del patrimoni historicomonu-

mental en el desenvolupament de les ciutats”. Patronat d’Estudis Osonencs - Temple Romà de 
Vic, 2008.

 “Cicle de cinema solidari. Objectius del mil·lenni”. Centre Cívic El Remei-Estadi, 
2008.

 “Conversa amb l’artista Toni Garcia”. Foyer del Teatre Cirviànum, Torelló, 2008.
—Elisabet Paxau. Assisteix en qualitat de membre a la Reunió del Comitè Assessor de 

l’ACCID. 9 de juny de 2009.
—Santi Ponce. Assisteix a “Cultura Viva. Jornades sobre recerques del Patrimoni 

Etnològic i Cultura Popular”. Barcelona. 12 i 13 de novembre de 2008.
 Assisteix al Col·loqui Internacional “La desamortització dels béns eclesiàstics. Una 

perspectiva comparada: França, Península Ibèrica, Amèrica Llatina”. Girona. Del 20 al 22 de 
novembre de 2008.

 Assisteix al “VII Congrés sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local”, 
família pagesa i economia rural. Del 21 al 23 de maig de 2009. 

—Rosa Pons. Assisteix a la conferència “Narratives transmediàtiques”, Aula Magna de 
la UVic. 05 de maig de 2009.

 Assisteix al congrés “Comunicació i Realitat” a la Facultat de Comunicació de 
Blanquera, el 8 de maig de 2009.

 Assisteix  a la conferència “La Ficció a TV3”, Aula Magna UVic. 06 de maig de 2009.
—M. Carme Portet. Assisteix al III Congrés de l’ACCID. Barcelona, 11-12 juny de 

2009.
—Llorenç Soldevila. Participa com a ponent en el “Curs de gestió del patrimoni literari 

de l’Alt Pirineu i Aran”. Farrera de Pallars, 12 i 13 de juny de 2009.

Trobades Empresarials

—Comunicació i Acció
Organització: Facultat d´Empresa i Comunicació, Ajuntament de Vic i Caixa de Manlleu
Coordinació: Elisabet Paxau
Data realització: 26 de setembre 2008
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Ponents: Jordi Urbea, director general de l’Oficina d’OgilvyOne Barcelona; Cristina Humet, 
directora de relacions públiques d´IKEA España,  i Albert Torras, fundador de l´empresa Al-
bert Disseny 

—Les persones de l´empresa en temps de crisi
Organització: Facultat d´Empresa i Comunicació, Ajuntament de Vic i Caixa de Manlleu.
Coordinació: Elisabet Paxau
Data realització: 27 de novembre de 2008
Ponents: Josep Maria Orduña, director corporatiu de recursos humans del Grup Nutrexpa,  i 
Xavier Carruesco, director de recursos humans i del sistema integrat de gestió del KH Llore-
da, SA.

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Congressos

—El Dr. Vladimir Zaiats ha estat coordinador i membre del Comitè Científic del con-
grés internacional “The Barcelona Conference on Asymptotic Statistics (BAS2008)” celebrat 
de l’1 al 5 de setembre al Centre de Recerca Matemàtica (Bellaterra), www.crm.cat, en el qual va 
presentar la ponència “Nonparametric statistical estimation using random sampling”.

—Els Drs. Jordi Solé-Casals i Vladimir Zaiats han estat coorganitzadors i mem-
bres del Comitè Científic del workshop internacional NOLISP’09 (An ISCA Tutorial and 
Research Workshop on Non-Linear Speech Processing), http://nolisp2009.uvic.cat, celebrat 
a la Universitat de Vic del 25 al 27 de juny de 2009. 

—El Dr. Vladimir Zaiats ha organitzat i presidit la secció invitada “Statistical estima-
tion under random sampling” en el congrés internacional The XIIIth International Conference 
“Applied Stochastic Models and Data Analysis” (ASMDA-2009) celebrat a Vilnius, Lituània, 
del 30 de juny al 3 de juliol de 2009, www.mii.lt/asmda-2009/index.php?page,home.en. Ha pre-
sentat també en aquesta sessió una ponència anomenada “Irregular sampling in the estimation 
of transfer functions”.

Altres

Presentació dels estudis de Biotecnologia, del Màster en Biologia de Sistemes i del grup 
de recerca BEM al Fòrum de la Bioregió, celebrat a Barcelona el 4 de desembre de 2008.

Manuel Vilar i Bayó va participar al 3r Congrés d’Enginyeria i Cultura Catalana celebrat 
a Palma de Mallorca els dies 4, 5 i 6 de desembre de 2008.

Carme Casas i Arcarons va assistir al Congrés de la IUCN celebrat a Barcelona del 6 
al 10 d’octubre de 2008.

Consol Blanch va assistir al seminari “Noves tendències en la cromatografia líquida”, 
organitzat per Waters Ibèrica S.A. Barcelona, el 19 de maig de 2009.
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FORMACIÓ CONTINUADA

AULA L3

L’Aula L3 de Formació Continuada agrupa els ensenyaments destinats a satisfer la de-
manda de formació permanent. Amb més de 10 anys d’experiència, l’Aula L3 treballa conjunta-
ment amb els diferents centres de la Universitat de Vic per tal d’oferir programes formatius de 
qualitat i nivell universitaris que donen resposta a les necessitats formatives emergents.

. Programes de postgrau

. Programes d’especialització

. Cursos, jornades i tallers

. Cursos semipresencials (accés directe)

. Formació a mida 

 
JOAN MASNOU I SURIÑACH

Adjunt a la rectora per a les Relacions Internacionals, 

Formació Continuada i Comunitat Universitària

ACTIVITATS DE L’AULA L3

MÀSTERS TÍTOL PROPI I PROGRAMES DE POSTGRAU

Màster en Artteràpia (títol propi) (2a edició)1. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut 
Coordinació: Nilda Estrella (UVic) i Mireia Bassols (Associació per a l’Expressió i la Comu-
nicació, 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 condicions 
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 Thèrapie 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 Monsegur (coreò-
grafa, fisioterapeuta, dansaterapeuta), Teresa Llopart (UVic), Zulema Moret (Grand Valley 
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State University, EUA), José Manuel Pagan (músic, director, compositor, intèrpret), Anna 
Palomo (UVic), Montserrat Puig (UVic), M. Cinta Sadurní (UVic), Núria Simó (UVic), An-
na 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 2008 a desembre de 2010
Durada: 60 ECTS 
Alumnes matriculats: 29

Màster en Negocis Internacionals (títol propi) 2. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Elisabet Paxau (UVic), M. Àngels Pinyana (UVic)
Objectius: Conèixer el context empresarial en llengua anglesa i tenir nocions del context 
empresarial en llengua espanyola. Ser conscient de les diferències culturals internacionals. 
Desenvolupar estratègies per a la participació de l’empresa en els mercats exteriors. Desco-
brir les diferents eines que una empresa pot fer servir per gestionar els seus recursos. Valorar 
la importància d’una bona gestió dels recursos per al desenvolupament i el posicionament 
d’una empresa. Conèixer i aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies en el 
context empresarial internacional.
Professorat: Professorat de la UVic
Període de realització: De setembre de 2008 a juny de 2009
Durada: 60 crèdits UVic
Alumnes matriculats: 4

Postgrau en Infermeria en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del dolor (4a edició)3. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Olga Isern (UVic), M. Carme Sansalvador (UVic), Teresa Planella (Consorci 
Hospitalari de Vic), Jordi Serrat (Consorci Hospitalari de Vic).
Objectius: Que l’estudiant adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per do-
nar una atenció perioperatòria integral i de qualitat.
Professorat: Infermeres i metges dels serveis d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del 
Dolor, i Cures Intensives i Atenció Immediata del Consorci Hospitalari de Vic, Hospital 
General de Granollers i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Professors de la UVic.
Període de realització: D’octubre de 2008 a juny de 2009 
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 25

Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva (2a edició)4. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Montserrat Rizo (UVic)
Objectius: Adquirir i desenvolupar coneixements i habilitats per aplicar la Intervenció Psi-
comotriu Preventiva en el camp educatiu, sanitari, social i esportiu a les diferents edats de la 
vida.
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Professorat: Montserrat Rizo, Montserrat Moncunill, Pilar Prat i Anna Bonafont (UVic), 
Rikardo Acebo (llicenciat en filologia hispànica i terapeuta en psicomotricitat), Iolanda Vi-
ves (llicenciada en psicologia, terapeuta en psicomotricitat), Tomás Sadurni (llicenciat en 
psicologia clínica i terapeuta en psicomotricitat), Katy Homar (llicenciada en pedagogia), 
Javier Laburu (diplomat en fisioteràpia, terapeuta en psicomotricitat), José Ángel Rodríguez 
(llicenciat en medicina i filosofia, psicoanalista, terapeuta en psicomotricitat), Amparo La-
moneda (mestra, pedagoga, terapeuta en psicomotricitat), Elisenda Serra (terapeuta ocupa-
cional, psicomotricista)
Període de realització: De novembre de 2008 a novembre de 2009 
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 23

Postgrau en Mediació Familiar i Escolar 5. 
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Joan Sala (UVic)
Objectius: Conèixer eines i estratègies per prevenir els conflictes en els àmbits familiar i es-
colar. Aplicar estratègies de negociació per a la resolució dels conflictes. Conèixer i aplicar 
els recursos i les estratègies de la mediació en els àmbits escolar i familiar. Saber discriminar 
quan és útil la mediació i quan pot arribar a ser contraproduent.
Professorat: Professorat de la Universitat de Vic i d’altres universitats catalanes, experts en 
mediació, mediadors en exercici en els àmbits familiar, judicial i escolar. 
Marcel Barjoan (Centre de Mediació Osona Vic), Assumpta Cumeras (IES Vic, Centre de 
Mediació Osona Vic), Esther Fatsini (UVic), Ferran Lambea (advocat i mediador familiar), 
Jordi Muner (Serveis Centrals de la Direcció general d’Atenció a la Infància i Adolescèn-
cia, Universitat de Girona), Anna Om (Centre de Mediació Osona Vic), M. Dolors Palomo 
(UVic, Centre de Mediació Osona Vic), Pilar Prat (UVic), Joan Sala (UVic, Centre Resi-
dencial Osona DGAIA, Associació de Mediadors de Catalunya, Centre de Mediació Osona 
Vic), Josep Santacreu (UVic), Àngel Serra (UVic), Josep Lluís Vázquez (advocat i mediador 
familiar), Jaume Vilella (Centre Residencial Osona DGAIA, Centre de Mediació Osona 
Vic).
Període de realització: D’octubre de 2008 a juny de 2009
Durada: 210 hores (21 crèdits UVic)
Alumnes matriculats: 17

CURSOS D’ESPECIALITzACIÓ

Diploma d’Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils 6. 
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, Facultat d’Edu-
cació, Biblioteca infantil i juvenil “Can Butjosa” de Parets del Vallès
Coordinació: Amèlia Forester (UVic), Mercè Escardó (Biblioteca infantil i juvenil “Can But-
josa”).
Objectius: Cobrir la necessitat de formació especialitzada en el camp de la biblioteca escolar 



i de la biblioteca infantil en un entorn educatiu i tecnològic canviant dins del marc i de les 
polítiques d’alfabetització informacional.
Professorat: Ricard Giramé, M. Carme Bernal, Esther Fatsini (UVic), i Paco Asensio, Ana 
García Castellano, Araceli Bruch, Xavier Gimeno, Pep Duran, Mar Rayó, Rosa Maria Curto 
i Mercè Escardó (Can Butjosa).
Període de realització: D’octubre de 2008 a juny de 2009
Durada: 210 hores (21 crèdits UVic)
Alumnes matriculats: 30

CURSOS D’ExTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Curs d’Embenats Terapèutics (5a edició)7. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Elisenda Jaumira (UVic)
Objectius: El curs proporciona els coneixements necessaris perquè tots els professionals i 
futurs professionals treballin amb seguretat a l’hora de fer embenats i aconsegueixin millorar 
la qualitat de l’assistència.
Professorat: M. Carme Llobet, Marcel·la Sarró i Dolors Rosines de la Xarxa Assistencial Alt-
haia de Manresa.
Període de realització: De l’11 al 29 de maig de 2009
Durada: 20 hores 
Alumnes matriculats: 28

Curs d’Electrocardiografia Bàsica per a Infermeria (5a edició)8. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Pilar Soler (UVic)
Objectius: El curs pretén proporcionar els coneixements necessaris per saber com s’inter-
preta un ECG i identificar els principals canvis i complicacions cardíaques que pot presentar 
una persona monitoritzada. El curs vol lligar els tres eixos bàsics en què es basa qualsevol 
actuació d’infermeria: atenció als signes clínics, interpretació electrocardiogràfica i pautes 
d’actuació.
Professorat: Núria Jarque (Unitat Coronària i de Postoperatori de Cirurgia Cardíaca de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron)
Període de realització: Del 24 de febrer al 31 de març de 2009
Durada: 30 hores
Alumnes matriculats: 31

 Curs d’Estudi i Tractament de les Disfuncions Cranimandibulars, Cranicervicals i Dolor 9. 
Facial 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Xavier Valeri (UVic)
Objectius: Introduir el professional de la fisioteràpia en el tractament de la fisiopatologia 
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craniocervical i craniomandibular entesa com una única unitat funcional, així com en el trac-
tament de cefalees i migranyes cròniques mitjançant l’alimentació (pni).
Aprofundir en la fisiopatologia i en els principis biomecànics de les articulacions sinovials 
per proposar bases terapèutiques detallades en l’aplicació clínica.
S’estudia el comportament craniofacial, cervical i mioaponeuròtic, per explicar i entendre 
les neuropaties mecàniques i perifèriques de les articulacions craniocervicals i craniomandi-
bulars.
Professorat: Xavier Verdaguer (fisioterapeuta especialitzat en disfuncions de l’ATM i crani-
ocervicals).
Període de realització: Del 19 de setembre al 19 d’octubre de 2008
Durada: 54 hores
Alumnes matriculats: 22

Curs d’Incontinències Urinàries10. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Marc Vidal (UVic)
Objectius: Conèixer els principis bàsics anatòmics i fisiològics de la micció, i els tipus d’in-
contiències que es poden diagnosticar per diferents patologies. Conèixer les pautes de ree-
ducació del perineu per poder informar adequadament les persones incontinents i els seus 
familiars. Saber informar correctament i derivar la persona incontinent segons el tipus d’inc-
toninència urinària.
Professorat: Daniel Jiménez (UVic), Roser Picas (UVic), Manel del Moral (fisioterapeuta 
especialista en electroteràpia i biofeedback).
Període de realització: Del 13 al 22 de maig de 2009
Durada: 20 hores
Alumnes matriculats: 15

Curs de Cyriax: Massatge Transversal Profund11. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Carles Parés (UVic)
Objectius: Assolir els coneixements de la teoria i de la tècnica per realitzar el massatge tran-
versal profund i integrar-lo com una competència de la pròpia activitat professional.
Professorat: Dolors Casals (UVic)
Període de realització: Del 16 al 31 de gener de 2009 
Durada: 20 hores
Alumnes matriculats: 16

Curs d’Alliberació Miofascial amb Ganxos (2a edició)12. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Xavier Valeri (UVic)
Objectius: Assolir un coneixement important de l’anatomia palpatòria, i aprendre a iden-
tificar la simptomatologia 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 simp-
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tomatologia per dur a terme els tractaments adequats en cada cas.
Professorat: Patrick Pons (fisioterapeuta del Centre Axis), Xavier Velez (fisioterapeuta de 
l’Hospital General de l’Hospitalet i del Club de Futbol Damm)
Període de realització: Del 26 de setembre al 30 de novembre de 2008
Durada: 40 hores
Alumnes matriculats: 16

Curs d’Auriculoteràpia per a Professionals de la Salut13.  
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Marc Vidal (UVic)
Objectius: Conèixer la història i els principis bàsics de l’auriculoteràpia. Dominar la topogra-
fia del pavelló auricular i el seu origen embrionari. Conèixer i tenir habilitats suficients per a 
la utilització del material d’auriculoteràpia. Conèixer les indicacions i contraindicacions de 
l’auriculoteràpia. Identificar el pavelló auricular la localització dels punts referents al sistema 
musculoesquelètic humà.
Professorat: Valentí Teixidor (fisioterapeuta, diplomat en Medicina Tradicional Xinesa, di-
plomat en Acupuntura i Moxibustió pel Centre Internacional d’Acupuntura de Pequín)
Període de realització: Del 3 d’abril al 6 de juny de 2009
Durada: 45 hores
Alumnes matriculats: 6

Curs d’Activitat Física per a Pacients de les Àrees Bàsiques de Salut14.  
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Joan Arumí (UVic)
Objectius: Planificar i supervisar programes d’activitat física especialitzats per a la millora de 
la salut i el benestar integral de les persones grans usuaris dels centres d’atenció primària. El 
curs va dirigit a usuaris derivats des de les Àrees Bàsiques de Salut. 
Professorat: Roger Montsant, Jordi Pruñonosa
Període de realització: Del 7 d’octubre de 2008 al 28 de maig de 2009
Durada: 60 hores 
Alumnes matriculats: 27

Curs d’Estratègies per a Construir una Escola Inclusiva15.   
Organització: Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: José Ramon Lago (UVic)
Objectius: Conèixer els objectius de l’escola inclusiva i algunes estratègies fonamentals per 
desenvolupar-la. Conèixer i debatre una experiència d’inclusió escolar basada en alguna de 
les estratègies. Analitzar la situació actual dels seus centres i aules per desenvolupar-la cadas-
cuna de les estratègies i identificar els àmbits més favorables a la seva incorporació. Planifi-
car alguna intervenció a desenvolupar de cada una de les estratègies identificant els nivells, 
les àrees i els recursos per desenvolupar-la.
Professorat: Robert Ruiz, Olga Pedragosa i Pere Pujolàs (UVic), Teresa Huget (Departament 
d’Educació, EAP d’Osona), Maite Casas, Jaume Carbonés i Ramon Riera (EAP d’Osona).
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Període de realització: Del 15 de gener al 6 de febrer de 2009
Durada: 30 hores
Alumnes matriculats: 32

Curs de Competències Bàsiques 16. 
Organització: Centre d’Innovació i Formació  en Educació (CIFE)
Coordinació: José Ramón Lago (UVic)
Objectius: Donar a conèixer els principals canvis en l’estructura curricular a partir de la 
LOE. Reflexionar entorn el què suposa el treball de competències bàsiques a l’aula a nivell de 
planificació de l’aula, en el desenvolupament de la classe i a nivell d’avaluació. Proporcionar 
procediments de treball que a l’elaboració de les competències bàsiques. Aportar eines i es-
tratègies que permetin l’anàlisi sobre el treball de competències bàsiques a nivell de centre, 
cicle o aula.
Professorat: Olga Pedragosa, Teresa Puntí, Isabel Sellas i Jordi Martí (UVic)
Període de realització: Del 20 d’abril al 5 de maig de 2009
Durada: 30 hores 
Alumnes matriculats: 50

Curs de Final Cut Pro: Edició i Postproducció de Vídeo Digital (2 edicions) 17. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Héctor Navarro, 1a edició, i Sònia Gonzalez, 2a edició, (UVic)
Objectius: Dominar les tècniques d’edició i la composició amb Final Cut Pro que permeten 
elaborar un projecte audiovisual, des de la captació d’imatges fins al lliurament en qualsevol 
dels formats existents. També es veurà la integració de final Cut Pro amb altres programes 
del paquet Studio, com ara Livetype, Soundtrack i DVD Studio Pro. Es treballarà amb for-
mat de vídeo digital.
Professorat: Dani Feixas
Període de realització: Del 10 al 28 de novembre de 2008 (1a edició)
Del 9 de març al 6 de maig de 2009 (2a edició)
Durada: 30 hores 
Alumnes matriculats: 13 (1a edició), 10 (2a edició)

 Curs dels Comptes Anuals del Nou Pla General de Comptabilitat  (2 edicions) 18. 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Elisabet Paxau (UVic)
Objectius: Conèixer els cinc documents que integren els comptes anuals del nou Pla General 
de Comptabilitat, fent èmfasi especial en els dos comptes anuals nous, l’Estat de Canvis en el 
Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu.
Professorat: Núria Arimany i Carme Viladecans (UVic)
Període de realització: Del 18 al 27 de novembre de 2008 (1a edició). Del 9 al 18 de desembre 
de 2008 (2a edició) 
Durada: 12 hores
Alumnes matriculats: 18 (1a edició), 11 (2a edició)
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 Curs dels Efectes del Nou Pla General de Comptabilitat sobre l’Anàlisi dels Estats 19. 
Financers 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Elisabet Paxau (UVic)
Objectius: Conèixer i saber interpretar la informació continguda en els comptes anuals 
d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat, per tal d’obtenir informació rellevant que 
permeti la presa de decisions.
Professorat: Núria Arimany i Carme Viladecans (UVic)
Període de realització: 
Del 5 al 14 de maig de 2009
Durada: 12 hores 
Alumnes matriculats: 12

JORNADES, SEMINARIS I TALLERS

Jornades de Medi Ambient i Energia: Nova Concepció, Nova Cultura20.  
Organització: Escola Politècnica Superior
Coordinació: Antoni Ferran, Manel Vilar i Carme Casas (UVic)
Objectius: Donar a conèixer i debatre quina és la problemàtica ambiental associada al model 
energètic actual. Introduir el concepte de la nova cultura de l’energia.
Professorat: Josep Enric Llebot (catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la UAB 
i coordinador de l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya), Josep Garriga (director de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Departament de Medi Ambient i Habitatge), Antoni 
Ferran (president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i professor de l’Escola Politèc-
nica Superior de la UVic), Ramon Arribas (director del Consell Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenible), Anna Rosa Martínez (representat de Greenpeace Catalunya), Lorenzo 
Correa (representant de l’Associació de Professionals del Medi Ambient), Manel Vilar (engi-
nyer industrial i professor de l’Escola Politècnica Superior de la UVic), Jordi Llorca (Institut 
de Tècniques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya), Francisco Vizcaino 
(director d’Endesa a la Zona de Catalunya Central)
Període de realització: 20 de novembre de 2008
Durada: 6 hores
Alumnes matriculats: 68

II Jornada sobre el Final de la Vida: la Mort en els Nens i Adolescents21. 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Ester Busquets, Montserrat Faro, Núria Gorchs, Montserrat Lorenzo, Joan 
Mir i Pilar Turón (UVic)
Objectius: Reflexionar sobre la mort i el morir en la cultura occidental. Analitzar els aspectes 
relacionats amb la malaltia i la mort en nens i adolescents. Impulsar la reflexió sobre el final 
de la vida entre els professionals de la salut, de l’educació i la ciutadania en general. Promoure 
actituds ètiques i pedagògiques entre els professionals del món de la salut i de l’educació.
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Professorat: Dra. Victòria Camps (UAB), Dra. Begoña Román (UB), Concepció Poch (lli-
cenciada en Filosofia i Lletres), Immaculada Díaz (llicenciada en Psicologia), Joaquín Gas-
cón (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona), Imma Tió.
Període de realització: 12 de març de 2009
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 231

XIII Translation Conference: Health and Environmental Sciencies in Translation22. 
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Coordinació: Ronald Puppo (UVic)
Professorat: Jordi Serrano, Tamara Varela (Universitat de Vigo), Rosanna Rion (UB), Almu-
dena Nevado (Universidad de San Jorge, Zaragoza), Carmen Casal (directora de documenta-
cions i publicacions), Teresa Alegre (Universidade de Aveiro), Katrin Herget (Universidade 
de Aveiro), Ana Isabel García, Araceli Alonso (UPF), Grup de Recerca Audiovisual i Textu-
al de la UVic, Jaume March (UVic), Mary Ellen Kerans (presidenta de l’associació dels Tra-
ductors i Editors del Meditarrani, especialista en traduccions mèdiques i col·laboradora de 
revisió de textos).
Període de realització: Del 6 al 7 de maig de 2009
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 31

II Jornades Art i Infància: Art i Joc23. 
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Montse Benlloch, Maria Carme Bernal, Maite Pujol i Montsita Rierola (UVic), 
Maite Palomo (H. Associació per a les Arts Contemporànies).
Objectius: Apropar-se a la infància des de la perspectiva de l’art. Tractar el joc en la infància 
des de diverses manifestacions artístiques: art contemporani, cinema, poesia i teatre. Refle-
xionar sobre el joc com a fenomen antropològic i des d’un punt de vista psicològic. Reflexio-
nar sobre el paper del joc en la creació artística: el joc com a discurs i com a recurs.
Professorat: Pere Pujolàs (UVic), Víctor Sunyol (H. Associació per a les Arts Contemporà-
nies), Piero Sacchetto (Instituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie, Fer-
rara), Carme Collell (Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, ceramista), Ramon Espelt 
(documentalista, guionista i expert en cinema i educació), Pilar Godayol (UVic).
Període de realització: 8 de maig de 2009
Durada: 10 hores 
Alumnes matriculats: 41

III Converses Pedagògiques: Cultura i Educació24. 
Organització: Facultat d’Educació, CIFE
Coordinació: Eulàlia Colldemont  (UVic)
Objectius: Les Converses Pedagògiques es presenten com unes jornades per a la reflexió i el 
debat interdisciplinari, amb la finalitat d’abordar qüestions bàsiques respecte a la creació i la 
transmissió, aplicats en el camp artístic, literari i científic.
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Professorat: José Maria González (coordinador dels programes de la Funcació Santa Maria), 
Montse Solerdelcoll (pedagoga), Anna Gómez, Pilar Prat, Mercè Carrera, Joan Arumí i An-
toni Tort (UVic), Ana Carrasco (pedagoga), Sílvia Alderoqui (responsable del Museo de las 
Escuelas de Luján). 
Període de realització: 6 de novembre de 2008
Durada: 15 hores 
Alumnes matriculats: 40

II Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària25. 
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Jordi Martí i Sebastià Riera (UVic)
Objectius: Reflexionar sobre el model de ciència escolar. Conèixer les aportacions més re-
cents de la psicologia del desenvolupament i de l’aprenentatge en relació a l’aprenentatge de 
les ciències entre els 3 i 12 anys.
Professorat: Dra. Mercè Izquierdo (UAB), Dra. Mercè García-Milà (UB), Carme Alemany 
(CEIP El Roure Gros, Sta. Eulàlia de Riuprimer), Equip CESIRE-CDEC, David Segalés  
(CEIP Andersen, Vic), Joan Culí (Sant Miquel dels Sants, Vic), Pilar Aumatell (CEIP Pinedi-
ques, Taradell), Maite Moral (CEIP Pinediques, Taradell), Jordi Martí (UVic), Sebastià Rie-
ra (UVic), Josep Lluís Estaña (IES l’Estatut), Pilar Melcón (CEIP Sant Cugat XI, Sant Cugat 
del Vallès), Núria López (CEIP Font Freda, Montcada i Reixach), Anna Torner (CEIP Lo-
la Anglada, Esplugues de Llobregat), Balbina Tantiñà (CEIP El Roure Gros), Marisa Puntí 
(CEIP El Roure Gros), Mercè Viñas (CEIP El Roure Gros), Carme Pablo (CEIP Rellinars)
Període de realització: Del 17 al 18 d’abril de 2009
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 76

 II Jornades d’Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques: Competències... I el 26. 
Càlcul, Què?
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Sònia Esteve i Isabel Sellas (UVic)
Objectius: Reflexionar sobre l’aprenentatge de les matemàtiques a l’etapa d’infantil i primà-
ria. Compartir experiències innovadores d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques. 
Conèixer nous recursos per a l’ensenyament i aprenentatge de els matemàtiques.
Professorat: M. Antònia Canals (professora emèrita de la Universitat de Girona), Montser-
rat Torra (Escola Renaixença de Manresa), Joan Jareño (CREAMAT, centre de recursos per 
ensenyar i aprendre matemàtiques), Guido Ramellini i Josep Rey Nadal (Associació MMA-
CA – Museu de Matemàtiques de Catalunya), Cecília Calvo Pesce (Escola Sadako), Lourdes 
Figueiras, David Barbara Uriach i Meque Edo (UAB).
Període de realització: 7 de febrer de 2009
Durada: 8 hores
Alumnes matriculats: 117
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VI Jornades d’Ensenyament de l’Anglès a Infantil i Primària 27. 
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Núria Medina (UVic), Anna Vallbona (UVic)
Objectius: Reflexionar sobre les noves perspectives de l’ensenyament de l’anglès. Considerar 
les possibilitats que ofereix la metodologia CLIL per desenvolupar la competència oral a pri-
mària. Reflexionar sobre un enfocament globalitzador de l’ensenyament de l’anglès a l’etapa 
d’educació infantil. Valorar l’ús d’activitats en llengua anglesa dins d’una assignatura.
Professorat: Dolors Solé (exdirectora del CRLE – Centre de Recursos de Llengües Estrange-
res), Carme Oller (CEIP Marta Mata de Torelló), Carme Flores (Universitat Ramon Llull), 
Marta Cendra (escola Immaculada Vedruna de Barcelona).
Període de realització: Del 18 al 20 de novembre de 2008
Durada: 6 hores
Alumnes matriculats: 104

Jornades d’Educació Emocional i Social28. 
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Àngel Serra (UVic), Pilar Prat (UVic), Gemma Riera (UVic), Núria Padrós 
(UVic).
Objectius: Aquestes Jornades ofereixen una formació especialitzada (teòrica i pràctica) en 
l’àmbit de l’educació emocional i social. Els continguts principals que es treballaran són l’au-
tocontrol emocional, el sentit de l’humor en les organitzacions, les habilitats socials i l’asser-
tivitat.
Professorat: Ferran Salmurri (Hospital Clínic i UB), Estela Ortega (psicòloga clínica), Be-
goña García (Universitat de Valladolid)
Període de realització: Del 6 al 7 de març de 2009
Durada: 15 hores 
Alumnes matriculats: 75

VI Jornades d’Activitat Física i Rendiment Esportiu: les Etapes del Rendiment Esportiu29. 
Organització: Facultat d’Educació
Coordinació: Xavier Peña (UVic)
Objectius: Conèixer les característiques de les diferents etapes del procés d’Alt Rendiment 
Esportiu. Conèixer les estratègies d’assessorament a esportistes. Reflexionar sobre el procés 
i criteris de selecció de jugadors.
Professorat: Javier Jorge (expreparador físic del bàsquet base del FC Barcelona i RC Polo 
Hoquei), Óscar Perarnau (tècnic del RCD Espanyol), Joan Vilà (exentrenador del futbol base 
del FC Barcelona), Miguel Vélez (entrenador d’atletisme del CAR i professor de l’INEFC), 
Joan Rius (professor d’educació física i entrenador nacional d’atletisme), Valentí Massana 
(medallista olímpic als 50 km marxa a Atlanta 1996), Marc Llinàs (professor URL i exsegon 
entrenador de la selecció espanyola femenina de Voleibol), Laura Amorós (ajudant de la se-
lecció nacional femenina de natació sincronitzada i responsable del Pla de Tecnificació de la 
FCN).
Període de realització: Del 2 al 30 d’abril de 2009
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Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 79

Seminari Recursos per a l’Ensenyament de la Llengua30.  
Organització: Comissió Permanent del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no cata-
lanoparlants
Coordinació: Teresa Puntí i Francesc Codina (UVic)
Professorat: Josep Maria Castellà (Universitat Pompeu Fabra), Francesc Ferran (professor 
de llengua i editor), Eduard Carrillo (Centre de Formació de Persones Adultes Santa Eulàlia, 
L’Hospitalet de Llobregat), Imma Canal, Pere Mayans, Teresa Puntí, Jordi Esteban, Llorenç 
Comajoan, Francesc Codina, Llorenç Soldevila (UVic), Montserrat Gimeno (SPL), Joaquim 
Fornoll (Direcció General d’Innovació – Servei de TAC), Albert Casals (Escola de Forma-
ció del Professorat UAB), Ramon Barlam (IES Quercus, Sant Joan de Vilatorrada), Xavier 
Abelló (Consorci per a la Normalització Lingüística), Mònica Batet (Serveis Lingüístics de la 
Universitat Rovira i Virgili), Juli Palou (Universitat de Barcelona).
Període de realització: Del 6 al 7 de febrer de 2009
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 59

Taller sobre Tai-Txi (3 edicions)31. 
Organització: Servei d’Esports
Coordinació: Ramon Verdaguer i Elisabet Fernàndez (UVic)
Professorat: Gerard Torrents (professor de Tai Txi)
Període de realització: Del 14 de gener al 4 de març de 2009 (1a edició). De l’11 de març al 6 de 
maig de 2009 (2a edició). Del 13 de maig al 17 de juny de 2009 (3a edició)
Durada: 8 hores (1a i 2a edició); 6 hores (3a edició)
Alumnes matriculats: 39

Taller sobre la Iniciació a l’Escalada32.  
Organització: Servei d’Esports
Coordinació: Ramon Verdaguer i Elisabet Fernàndez (UVic)
Professorat: Àngel Santamariña (UVic)
Període de realització: Del 26 de març al 28 de maig de 2009
Durada: 16 hores
Alumnes matriculats: 15

Taller sobre Aeròbic i Tonificació 33. 
Organització: Servei d’Esports
Coordinació: Ramon Verdaguer i Elisabet Fernàndez (UVic)
Professorat: Beatriz Fernàndez (estudiant de 4rt de CAFE)
Període de realització: Del 15 d’abril al 27 de maig de 2009
Durada: 13 hores
Alumnes matriculats: 15



Taller de Relaxació34. 
Organització: Servei d’Orientació Psicopedagògica
Coordinació: Pilar Prat (UVic)
Professorat: Montserrat Rizo (UVic)
Període de realització: 12 de març de 2009
Durada: 2 hores
Alumnes matriculats: 9

Taller sobre Cuina Intel·ligent per a Estudiants Inexperts35. 
Organització: Servei d’Estudiants
Coordinació: Dolors Riba (UVic)
Professorat: Isidre Vila (UVic)
Període de realització: Del 3 al 17 de novembre de 2008
Durada: 6 hores
Alumnes matriculats: 19

CURSOS D’ACCéS DIRECTE

Un total de 31 alumnes matriculats com a alumnes de formació continuada en els cursos semi-
presencials de titulacions de la UVic.

Automatització de Processos Industrials 1. 
Energies Renovables2. 
Direcció Comercial3. 
Tècniques de Comerç Exterior4. 
Tractament i Gestió de Residus Sòlids5. 
Disseny, Planificació i Gestió de Sistemes Productius i Logístics6. 
Competitivitat i Innovació Tecnològica a l’Empresa7. 
Fisiologia8. 
Nutrició9. 
Salut Pública i Alimentació10. 
Gestió d’Espais Naturals11. 
Biologia Vegetal i Animal12. 
Medi Ambient i Societat 13. 
Psicologia de les Conductes Alimentàries14. 
Iniciació a la Traducció (Alemany-Castellà)15. 
Iniciació a la Traducció (Anglès-Català)16. 
Traducció Especialitzada Audiovisual (Anglès-Castellà)17. 
Traducció de Textos Publicitaris (Anglès-Català)18. 
Cultura i Civilització Anglosaxones19. 
Pràctiques de Traducció Consecutiva (Anglès-Català)20. 
Pràctiques de Traducció Consecutiva (Català-Anglès)21. 
Pràctiques de Traducció Simultània (Anglès-Català)22. 
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Eines per a la Diversitat des d’un Enfocament Inclusiu23. 
Costos Empresarials i Control de Gestió24. 
Comunicació digital i Web 2.0 25. 
Empresa i Negocis  26. 

CURSOS A MIDA I CURSOS OFERTS CONJUNTAMENT AMb ALTRES INSTITUCIONS

Un total de 15 cursos a mida realitzats a diverses institucions, amb 178 matriculats, i 10 
cursos i seminaris realitzats conjuntament amb altres institucions, amb 1621 matriculats. 
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CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ EN EDUCACIÓ (CIFE)

Durant el curs les actuacions més destacades en cada un dels àmbits d’actuació han estat les 
següents: 

A)  FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I 
SECUNDARIA.

Es van mantenir diverses reunions amb el Departament d’Educació per desenvolu-
par el Pla de Formació de Zona 2008-2009 del Servei Educatius d’Osona i planificar el Pla del 
2009-2010 en el Servei Educatiu d’Osona i el Servei Educatiu de Solsona. Es van dur a terme 
diverses reunions amb les Comissions Tècniques dels Plans de Formació de Zona dels dos SE i 
els responsables dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) per acordar el cursos a organitzar 
des  del CIFE UVic.

Es van dur a terme dues reunions amb els responsables del CRP d’Osona i els coordina-
dors dels grups de formadors del CIFE. En aquestes trobades es van planificar i es van orientar 
els diferents plans de formació.

El CIFE també ha dut a terme un seguit d’activitats de formació específica dins la 
UVic. S’ha impartit el curs “Competències bàsiques”, de 30 hores de durada, del 20 d’abril al 5 
de maig de 2009, el d’“Estratègies per construir una escola inclusiva”, també de 30 hores, del 15 
de gener al 6 de febrer de 2009.

El CIFE ha participat també en la planificació i desenvolupament de les jornades que 
la Facultat d’Educació ha impartit dins l’Aula L3: 

. Jornada Art i Infancia 

. III Converses Pedagògiques, Cultura i Educació

. II Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària

. II Jornades d’Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques

. Actualització en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Març-abril de 2009. 8 hores. 

. VI Jornades sobre l’Ensenyament de l’Anglès a Infantil i Primària

. Jornades d’Educació Emocional i Social

b)  FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, INNOVACIÓ I MILLORA DE LA qUALITAT DE LA 
DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA.

Cotinuant les línies marcades el curs anterior, s’han dut a terme dues activitats més per 
a l’intercanvi i promoció d’experiències de millora de la qualitat docent.

 El 20 de novembre de 2008 es du a terme la segona Jornada d’Intercanvi d’Innova-
cions Docents en Crèdit ECTS de la UVic:

—  “La Tutoria i el Pla d’Acció Tutorial en el Crèdit Europeu” conferència a càrrec de 
Jordi Colomer, vicedegà i responsable del PAT a la Facultat de Ciències, i Rosa M. Casellas de 
l’Equip de Suport a la Docència de la Universitat de Girona.



—  “L’ús del Campus Virtual com a eina de suport en el Crèdit Europeu”. Taula rodona 
amb la participació de Marcos Canovas (FCHTD), Richard Samson (TIC), Esther Fatsini (FE) 
i Jaume March (EPS).

 El 12 de març de 2009 es du a terme la tercera Jornada d’Intercanvi d’Innovacions 
Docents en Crèdit ECTS de la UVic:

—  “El treball interdisciplinar i projectes docents coordinats d’assigantures de l’àmbit 
científic-tècnic i de l’àmbit social”. Conferència a càrrec de Ricard Garcia, de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Tècnica de la URV, i d’Anna Núria, del Departament de Pedagogia. 
Diplomatura d’Educació Social de la UB.

—  “Els plans de treball al crèdits ECTS. Intercanvi d’experiències”. Taula rodona amb 
Sergi Massana, Facultat d’Empresa i Comunicació; Jordi Planas, Escola Politècnica Superior, i 
Teresa Punti, Facultat d’Educació. Coordina Juli Ordeix.

 Arran d’aquestes tres Jornades es van començar a definir els Grups d’Innovació Do-
cent. Això va permetre planificar l’elaboració d’un document que sintetitzés els resultats de 
les Jornades i permetés l’edició d’un CD amb tot el material aportat en les diferents jornades. 
Aquest CD es va determinar que es lliuraria als assistents a la primera jornada del curs 2009-
2010.

C)  COL·LAbORACIÓ AMb ALTRES ENTITATS, EN PROJECTES EDUCATIUS I EN FORMACIÓ 
DE PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ EN L’ÀMbIT SOCIOCOMUNITARI.

Continuant la col·laboració que ja es duia a terme des de la Facultat d’Educació, el 
CIFE ha donat suport a la realització de determinades activitats del Grup de Mestres d’Osona 
i va col·laborar en l’Escola d’Estiu d’Osona. 

S’ha desenvolupat i ampliat l’activitat amb el responsables de Formació del Professorat 
de les Escoles Vedrunes de Catalunya. S’han implusat els cursos:

— Llengua catalana
— Llengua anglesa
— Treball d’aprenentatge cooperatiu
— Competències bàsiques
 S’ha ampliat l’àmbit de col·laboració amb altres institucions que ha culminat en la sig-

natura de convenis de col·laboració amb la Fundació Educació i Art de la UVic, amb l’Ajunta-
ment de Centelles i un altre amb el centre Tooklose de Manresa.

 S’ha iniciat l’acreditació d’un “Postgrau en Aprenentatge en Contextos Multilingues” 
del Moviment Educatiu del Maresme.  
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ESCOLA D’IDIOMES

Malgrat la situació econòmica general desfavorable, l’Escola d’Idiomes ha mantengut 
el nombre d’estudiats el curs acadèmic 2008-09. En algunes activitats com ara l’Escola d’Estiu 
d’Idiomes fins i tot hem hem passat de 42 a 51 estudiants.

 El curs 2008-09 s’ha fet també formació per al personal de la UVic, un curs d’escriptura 
per al personal acadèmic i un curs d’atenció telefònica (Telephoning in English) adreçat principal-
ment la personal de recepció i centraleta.

 Pel que fa a cursos in company  hem continuat la col·laboració amb Bonpreu. 
 El mes d’abril, i en el marc de la Fira Universitat Empresa, des de l’Escola d’Idiomes 

i amb la col·laboració de la Càtedra multilingüisme Linguamón-UOC, es va organitzar la taula 
rodona “L’empresa catalana i el multilingüisme: mercat local i mercat global”, amb la participa-
ció d’Isidor Marí, director de la Càtedra, Cèsar Montoliu, responsable de Multilingüisme de la 
Representació a Barcelona de la Comissió Europea, i Mercè Girbau, directora general de grup 
Girbau.

 El mes de maig vam gestionar per primer cop l’examen DELE del Instituto Cervantes 
després d’haver estat reconeguts com a centre examinador el curs 2007-08. A la convocatòria 
s’hi van presentar 5 estudiants estrangers del programa d’intercanvi internacional de la UVic.

 Només em queda agrair al professorat de l’Escola d’Idiomes, al personal d’Administra-
ció, a l’Àrea de Comunicació, al Servei d’Informàtica, i a Maribel Rubio, becària del Servei, la 
professionalitat i la dedicació amb què han desenvolupat tots els projectes, i el seu compromís 
amb l’Escola i la Universitat de Vic. 

DISTRIbUCIÓ DELS ESTUDIANTS PER IDIOMA

68%
2%

6%

5%
7%

6%

Xinès

Castellà

Italià

Francès
Anglès

Àrab
6%

Alemany

SERGI DOMÍNGUEz I TARRAGONA

Director
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xIV UNIVERSITAT D’ESTIU. VIC 2009

La Universitat de Vic ha ofert, en aquesta XIV edició de la Universitat d’Estiu, un 
total de 27 cursos, 6 jornades i 3 escoles d’estiu. S’ha mantingut el marc territorial de cursos im-
partits fora de la ciutat de Vic, l’oferta a professionals de diferents àmbits i a estudiants d’altres 
universitats. 

Del conjunt de la programació d’enguany ha destacat la continuïtat d’alguns cursos que 
ja s’han realitzat en altres edicions i l’oferta de jornades i escoles d’estiu per cobrir les necessitats 
formatives de professionals de diverses àrees de coneixement. 

Els cursos s’han agrupat en les temàtiques de: Activitat Física i Esport, Art i Disseny,  Bio-
ciències, Empresa, Educació, Nutrició i Aliments, Salut, Humanitats i Ciències Socials. Conjuntament 
amb les Jornades i les Escoles d’Estiu s’han impartit cursos a diferents indrets de Catalunya per 
tal de fer present la Universitat de Vic d’una manera més àmplia i facilitar als interessats la possi-
bilitat d’assistir-hi: Vic (26), Barcelona (3), Granollers (2), Roda de Ter (1), Manlleu (2), Montes-
quiu (1) i el Lluçanès (1).

PLATAFORMA CULTURAL

Acte inaugural
 Homenatge a l’Equip d’excavacions de l’Esquerda. Encomi a càrrec de la Dra. Consol 
Blanch. Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic.

Sessió de Cinema
Encounters at the End of The World (Werner Herzog, EUA 2007)
Presentació a càrrec del professor de la UVic Josep Ayats
Organitza: Oficina de Gestió Cultural i Cine Club Vic

Presentació de llibre
 La fam al món. Passat i present, de Josep M. Salrach, professor d’Humanitats de la Uni-
ver sitat Pompeu Fabra. Editat per Eumo Editorial dins la col·lecció “Referències” 
Organitza: Eumo Editorial.

Reconeixement
Diplomes al mèrit esportiu. UVic 2009
 Reconeixement als esportistes que han destacat en els campionats universitaris durant 
el curs 08/09, 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 

Exposició fotogràfica
La flora urbana
 Exposició de les fotografies que han participat en el VII Concurs Fotogràfic de Medi 
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Ambient “Universitat de Vic”.
 Organitza: Escola Politècnica Superior (UVic), Servei d’Audiovisuals de la UVic, Àrea 
de les TIC i Oficina de Gestió Cultural

Conversa
 En el marc del projecte “Converses amb catalanes d’avui”, conversa amb la Dra. Pilar 
Benejam, professora i catedràtica emèrita de la UAB, i el Dr. Antoni Tort, pedagog i 
professor de la UVic.
 Organitza: Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comuni-
cació”, CEID / Càtedra Unesco “Dones, desenvolupament i Cultures” -UVic i Oficina 
de Gestió Cultural.

Exposició “Mestres i pedagogues”
 Homenatge a les pedagogues que han esdevingut referents importants en l’educació a 
Catalunya al llarg del segle XX
Comissaris: Antoni Tort i Isabel Carrillo (UVic)
 Organitza: Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comu-
nicació”, CEID / Càtedra Unesco “Dones, desenvolupament i Cultures” i Oficina de 
Gestió Cultural

5a Mostra d’Arts de la UVic: Escriptures
 Presentació de les obres participants a la Mostra que enguany versa sobre l’art d’es-
criure i la difusió de llibres escrits per membres de la comunitat universitària de la 
UVic.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural

Exposició “Algèria, un país també denominat al-jaza’ir”
 En el marc del programa de cooperació de la XVU: “Algèria Universitats”. Presentació 
a càrrec de Gràcia Ferrer, regidora de Dones, de Joves, de Salut i de Cooperació al 
Desenvolupament de l’Ajuntament de Vic, i Montserrat Vall, professora de la UVic.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural

Exposició “La presència de Mercè Rodoreda arreu del món”
En el marc dels actes de celebració del centenari del naixement de Mercè Rodoreda.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural i Ajuntament de Ripoll

CURSOS

Mètode Pilates: una ajuda a la consciència postural
Coordinació del curs: Gemma Torres (UVic)
Professorat: Esther Hernández (Integral Training, Girona), Gemma Torres (UVic)
 Alumnes matriculats: 15
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Activitat física per a persones grans en situació de dependència (2a edició)
 Coordinació del curs: Isabel Carrera (UVic)
 Professorat: Anna Bonafont (UVic), Isidre Vallès (Centre Fòrum de Barcelona), 
Montse Casellas (HSC), Manel-Dionís (UVic) i Isabel Carrera (UVic).
 Alumnes matriculats: 13

Iniciació a l’edició digital: les fotografies (2a edició)
 Coordinació del curs: Ricard Giramé (UVic)
Professorat: Xavier Docampo (UVic)
Alumnes matriculats: 13

Il·lustració (7a edició)
Coordinació del curs: Mar Moreno (Bau, Escola Superior de Disseny)
Professorat: Jaume Cluet (Bau, Escola Superior de Disseny)

 Alumnes matriculats: 18

Photoshop CS3. Imatge digital (8a edició)
Coordinació del curs: Mar Moreno (Bau, Escola Superior de Disseny)
Professorat: Guillem Casino (Bau, Escola Superior de Disseny)

 Alumnes matriculats: 8

Macroinvertebrats com a bioindicadors en ecosistemes fluvials
 Coordinació del curs: M. Goretti Merseburger (Rheos Ecology)

Professorat: Jesús Ortiz (Rheos Ecology) i M. Goretti Merseburger (Rheos Ecology)
 Alumnes matriculats: 10

Taller de negociació (6a edició) 
Coordinació del curs: José A. Corral (UVic)
Professorat: Franc Ponti (EADA), Josep M. Reniu (UB), Joan Sala (UVic), Francesc Ba-
qué (UVic), Santi Rovira (Confisergur), José A. Corral (UVic), Clara Prat (System Insti-
tut).

 Alumnes matriculats: 21

Disseny de pàgines web educatives (2a edició)
 Coordinació del curs: Marta Marimon (UVic)

Professorat: Marta Marimon (UVic)
Alumnes matriculats: 14

Violència a les aules. Prevenció i tractament del Bullying (4a edició)
 Coordinació del curs: Joan Sala (UVic)

Professorat: Joan Sala (UVic)
 Alumnes matriculats: 18
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El mestre creatiu (2a edició a Vic)
 Coordinació del curs: Dolors Rusinyol (UVic)

Professorat: Eva Marichalar (UVic)
 Alumnes matriculats: 21

El mestre creatiu (1a edició a Granollers)
 Coordinació del curs: Dolors Rusinyol (UVic)

Professorat: Eva Marichalar (UVic)
 Alumnes matriculats: 21

Tècniques de relaxació per a mestres i professors (2a edició a Vic)
Coordinació del curs: Gil Pla (UVic)
Professorat: Montserrat Mestre (infermera i màster en Sofrologia Caycediana)
Alumnes matriculats: 26

Tècniques de relaxació per a mestres i professors (1a edició a Granollers)
Coordinació del curs: Gil Pla (UVic)
Professorat: Montserrat Mestre (infermera i màster en Sofrologia Caycediana)
Alumnes matriculats: 8

Noves estratègies d’intervenció en salut i educació: aplicació integrada del so i les essències florals
 Coordinació del curs: Anna Rovira (UVic)

Professorat: Jacomina Kistemaker (UVic), Neus Esmel (terapeuta floral, experta en re-
flexoteràpia, formada en so)

 Alumnes matriculats: 11

Suport vital bàsic i DEA (Desfibril·lació Externa Automàtica)
Coordinació del curs: Pilar Soler (UVic) i Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació 
Sanitàries (FORES)
 Professorat: professionals de la salut acreditats pel Consell Català de Ressuscitació

 Alumnes matriculats: 18

Epidemiologia genètica (2a edició)
 Coordinació del curs: Malu Calle (UVic), Pere Roura (Consorci Hospitalari de Vic)

Professorat: Víctor Urrea (UVic), Malu Calle (UVic)
 Alumnes matriculats: 15

La dansa del ventre com a instrument terapèutic (5a edició)
 Coordinació del curs: Marc Vidal (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: 31
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La felicitat, un repte d’avui i de sempre
 Coordinació del curs: Ester Busquets (UVic), Joan Torra (ISCR)
  Professorat: Francesc Torralba (filòsof i teòleg), Joan Ordi (filòsof), Claustre Solé (biblis-

ta), Xavier Melloni (antropòleg i teòleg) i Joan Torra (teòleg)
Alumnes matriculats: 23

Viatjar és descobrir
 Coordinació del curs: Jordi Viver (UVic)
 Professorat: Jordi Llorens (fotògraf i viatger), Mercè Puntí (historiadora)
 Alumnes matriculats: 13

Periodisme de proximitat, llengua i catalanisme en la nova societat global
 Coordinació del curs: Jordi Serrat (UVic)

Professorat: Joan Albert (periodista), Josep Comajoan (periodista, El 9 Nou), Eusebi Co-
romina (UVic), Lluís Gendrau (periodista), Saül Gordillo (periodista, director Agència 
Catalana de Notícies), Jordi Grau (periodista, El Punt), Jordi Panyella (periodista, Avui), 
Rosa M. Sanjaume (responsable de comunicació de l’Ajuntament de Vic).

 Alumnes matriculats: 7

Arqueologia. Excavació i experimentació arqueològica (13a 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), Antònia Díaz (Fundació Privada l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera 
(Fundació Privada l’Esquerda), David Serrat (UB), Imma Ollich (UB – Fundació Privada 
l’Esquerda)
Alumnes matriculats: 15

Buscant les nostres arrels. Introducció a la Genealogia
 Coordinació del curs: Irene Llop (UVic)
 Professorat: Gerard Marí (UB)

Alumnes matriculats: 12

ESCOLA D’ESTU D’IDIOMES

Cursos intensius: Anglès, Alemany, Francès i Italià
 Coordinació dels cursos: Escola d’Idiomes de la UVic
 Alumnes matriculats: 51 
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JORNADES I ESCOLES D’ESTU 

II Jornada d’accessibiliat universal: disseny d’entorns, serveis i institucions per a tothom
 Coordinació: Montse Corrius (UVic)

Ponents: M. Jesús Larios (directora d’Afers Socials i Relacions amb el Parlament, del Sín-
dic de Greuges), Jordi Escoín (Centre de Formació Professional Pont del Dragó, Barce-
lona), M. José Rozas (Federació ECOM), Màrius Serra (escriptor), Àngel Torres (UVic, 
Programa Melisa), Fernando Montesinos (ABS de Salt, Programa Melisa), Montse Ca-
sas (UVic), Miquel Costa (ADFO), Emili Grande (ECOM), Jordi Plans (Fundació Cen-
tre Mèdic Psicopedagògic d’Osona), Anna Gutiérrez (EINA-Sant Tomàs), Antoni Vilà 
(UdG).

 Alumnes matriculats: 50

Jornades: Custòdia i Restauració Fluvial
  Coordinació: Marc Ordeix (Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, Museu Industrial 

del Ter, i EPS-UVic)
Ponents: Marc Ordeix (MIT i UVic), Narcís Prat (UB), Xavier Quintana (UdG), Pau Ve-
ricat i Míriam Piqué (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Evelyn García (Agència 
Catalana de l’Aigua), Núria Sellarès (MIT), Roger Gili i Andrea Munita (Associació Hà-
bitats), M. Teresa Ferreira (Universidade de Lisboa), Xavier Sabaté (X3 Estudis ambien-
tals), Josu Elso (Gestión Ambiental, Viveros i Repoblaciones de Navarra, SA), Francesc 
Giró (Accionatura), Pere Josep Jiménez (Grup Natura Freixe), Jordi Pietx (Xarxa de 
Custòdia del Territori).

 Alumnes matriculats: 48

Jornada: Fem Teatre als Museus? Noves experiències per comunicar el patrimoni
Coordinació: Carles García (MIT) i Dolors Rusiñol (UVic)
Ponents: Daniel Solé (subdirector general de Museus), Conny Graft, Mikel Asensio 
(UAM), Jordi Arguès, Joan Roura i Lluís Jutglar (Còrcia Teatre), Susana Alonso (Re-
crea), Joan Muñoz (Museu de la Ciència de de la Tècnica de Catalunya), Roger Marcet 
(Museu Marítim de Barcelona), Jordi Abella (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Antoni Se-
lla (Museu de Sitges), Pilar Sada (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona).
Alumnes matriculats: 35

NOLISP 2009. An isca tutorial and research workshop on non-linear speech processing
Coordination: Vladimir Zaiats (UVic)
Invited speakers: Emmanuel Vincent (Université Rennes 1, France), Jonathon Cham-
bers (Loughborough University, UK), Bertrand Rivet (GIPSA-lab, Grenoble, France), 
Jesús Malo (Unviersitat de València).
Alumnes matriculats: 28

TIPO / EDIT / MOTION / BAU / BCN 2009. Jornades de tipografia, disseny editorial i motion typo-
graphics
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Coordinació: Jaume Pujagut (Bau, Escola Superior de Disseny), Ghristian Giribets (Bau, 
Escola Superior de Disseny) i Joan Carles Casasin (BaseLab).
Coordinadors dels tallers i conferenciants: Andreu Balius, Joan Pujagut, Alain Chardon, 
Marc Salinas, América Sánchez, Magí del Campo, Matteo Bologna, Wolfgang Blüggel, 
Albert Folch, Joan Carles Casasin, Jean-Baptiste Levée, Alejandro Benavente.
Alumnes matriculats: 103

QUAM 2009. Quinzena d’Art de Montesquiu: El relat de l’art (31a edició)
Coordinació: Maite Palomo (ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Vic), Andrés His-
pano (comissari i realitzador)
Ponents: Andrés Hispano, Antoni Marí, Gonzalo de Lucas, Núria Aildelman, Carles 
Guerra, Fernando de Felipe, Jorge Luís Marzo, Lulú Martorell, Fèlix Pérez-Hita, Marcel 
Pié, Isaki Lacuesta, Manel Barrios, Federic Amat.
Alumnes matriculats: 34

XII Curs de Cardiologia per a Metges d’Atenció Primària i X Jornada Cardiovascular d’Osona
Coordinació: Josep Sadurní (CHV), Anna Rodríguez (GERCO)
Ponents: Anna M. Rodríguez, Ignasi Saigí, Joan Josep Ferro, Montserrat Romaguera, M. 
Lurdes Comas, M. Antònia Vila, Laia Franquesa, Mercè Cervera, Mercè Nadal, Manel 
Castellà, Àlex Sionís, Josep Sadurn.
Alumnes matriculats: 103

Escola d’Estiu d’Osona. Noves metodologies per repensar l’educació
Coordinació: Grup de Mestres d’Osona, Centre de Recursos Pedagògics d’Osona i el 
Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la UVic.
Alumnes matriculats: 80

En el conjunt de cursos s’hi ha matriculat 803 persones, i 80 professors a l’Escola d’Estiu d’Osona. 
Hi han participat 87 professors/es, 93 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
FORES, Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries
GERCO, Grup d’Estudi i Recerca Cardiovascular d’Osona
Consell Català de Ressuscitació
Castell de Montesquiu
H. Associació per a les Arts Contemporànies
ACVic, Centre d’Arts Contemporànies Vic
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Escola Superior de Disseny Bau
Rehos Ecology
Fundació Privada l’Esquerda
Departament d’Història Medieval de la UB
Butser Ancient Farm (UK)
Consorci Hospitalari de Vic
Fundació Privada Observatori Esteve Duran
Institut Superior de Ciències Religioses de Vic
Consorci del Lluçanès
ADFO, Associació de Disminuïts Físics d’Osona
ECOM
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
EINA-Sant Tomàs
ABS de Salt. Institut Català de la Salut
Institut Català de les Dones
Càtedra Unesco “Dones, desenvolupament i cultures”
Grup de 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
Cine Club Vic
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Consell Comarcal d’Osona
Museu Industrial del Ter 
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
Gesqua
Artyplan
Òptica i ortopèdia Comas
TAT, Espais per a la Cultura
LECCO, Lectura Cómoda
Dalinox
Departament de Treball
Unió Europea. Fons social europeu
Grup de Treball de Custòdia Fluvial
Ajuntament de Manlleu
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya
 Centre de promoció de la cultura popular i tradicional catalana. Diputació de 
Barcelona
EURASIP
Ministerio de Ciencia y Innovación
ISCA (International Speech Communication Association)
Àrea Científica Menarini
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ORGANITzACIÓ

Comissió Permanent
Joan Masnou, president de la XIV 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
Pilar Soler, Escola Universitària de Ciències de la Salut
Joan Vancells, Escola Politècnica Superior
Sergi Domínguez, Escola d’Idiomes 
Montse Simon, Oficina de Gestió Cultural 
Aina Roca, Oficina Tècnica de l’Aula L3
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AULA D’ExTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D’OSONA

Aquesta memòria correspon a l’any 2008, ja que, d’acord amb el que estableix la llei i els 
estatuts, la memòria de l’Aula ha de correspondre a l’any natural i no pas a l’any acadèmic.

CONFERÈNCIES

 En total es van impartir 31 conferències: 14 de l’àmbit d’humanitats i 17 de l’àmbit de 
ciències. 

 Conferències del primer trimestre. Joan Vives: “Monteverdi: l’inici de l’òpera”; Francesc 
Lozano: “El repte del canvi climàtic”; Joaquim Albareda: “La guerra de Successió”; Montserrat 
Lamua que destinà dues conferències a Santiago Rusiñol; i el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, 
amb el tema “La defensa dels drets i la pedagogia dels deures”.

 Conferències del segon trimestre. L’exrector de la Universitat, David Serrat, amb 
”El canvi climàtic. Visió d’un geòleg”; Assumpta Montellà amb “La maternitat d’Elna”; Jordi 
Montfort sobre l’Artrosi; Josep Torrellas amb “Envellir amb il·lusió”; i acabant el trimestre, que 
al mateix  temps era final de curs, amb l’explosió de jazz a càrrec de Ricard Gili, acompanyat 
d’alguns components de “La locomotora negra.”

 Després de les vacances d’estiu i en el quart trimestre cal remarcar la lliçó inaugural del 
curs acadèmic, a càrrec de l’Albert Salvadó, sobre “Jaume I ara fa 800 anys”; Antoni Pladevall 
sobre “L’Abat Oliva i la catedral romànica de Vic”; Teresa Segalés amb el tema ”L’insomni és 
un problema o un malentès”; Jacint Codina, exalcalde de Vic, i el Dr. Roca ens exposaren el 
projecte i la realitat de la residència del Nadal; Martí Boada parlà de “La biodiversitat, què és?”. 
El trimestre va finalitzar amb el Concert de Nadal.

ALTRES ACTIVITATS DE L’ANy 

 Gener: Visita guiada al Museu Episcopal de Vic: “Gilabertus”. Recorregut a l’entorn 
de Tona. Visita a l’escola d’hostaleria “La Suïssa”, al Museu Arqueològic i al Jaciment iberoromà 
Camp de les Lloses.

 Febrer: Tertúlia literària sobre l’obra de Mercè Rodoreda. La novel·la “Aloma”. Teatre 
a Barcelona: “El  llibertí”, d’Eric-Emmanuel Schmitt. 

 Març: Sortida cultural a Barcelona per visitar l’església de La Sagrada Família. Visita al 
Santuari de Rocaprevera, de Torelló.

 Abril: Celebració del dia de Sant Jordi. Obsequi d’una rosa i del llibre “La sang dels 
innocents”, de Júlia Navarro.

 Maig: Excursió a Ceret. Visita al Museu d’Art Modern i a la Maternitat d’Elna.
 Juny: Viatge de final de curs a Berlín.
 Octubre: Missa per als difunts de l’Aula , del curs passat. Caminada fins al Castell de 

Mont-rodon amb visita guiada.
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 Novembre: Excursió a la ciutat medieval de Montblanc.
 Desembre: Pujada a l’església de Sant Martí Xic per portar-hi el pessebre. Concert de 

Nadal, al Sucre, a càrrec dels alumnes de l’ESMUC, Imma Bau, Mercè Villanueva i Frederic 
Sánchez. Concert de Nadal, al teatre Cirvianum de Torelló, amb l’orquestra de la República de 
Txèquia, Strauss Philarmonic Pilsen.



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 i Bau Nit Interiors): Josep Boncompte, Ignasi Morató, Margarita Jover
Cap del departament 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 	.

Bau Nit 
Curs d’especialització Bau Nit Gràfic  	.
Curs d’especialització Bau Nit Interiors	.

Formació Continuada
Màster en Motion Graphics 	.
Màster en Estilisme 	.
Postgrau en Disseny Editorial 	.
Postgrau en Disseny d’Interiors d’Espais Comercials 	.
Postgrau en Restauració d’Espais	.

NOMbRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS PER ESPECIALITAT

Especialitat Pla Núm. Alumnes
Gràfic Graduat Superior en Disseny 241

Interiors Graduat Superior en Disseny 146

Moda Graduat Superior en Disseny 119

     506
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Especialitat Pla Núm. Alumnes
Gràfic Nit Especialització (BAU Nit) 85

Interiors Nit Especialització (BAU Nit) 72

     157 

Especialitat Pla Núm. alumnes 
Formació Continuada Màster en Estilisme 8

Formació Continuada Màster en Motion Graphics 35

Formació Continuada Postgrau en Disseny Editorial 23

Formació Continuada Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 16

Formació Continuada Postgrau en Restauració d’Espais 18

     100
     

  Total    763 

PROFESSORAT

El professorat docent de l’escola el curs 2008-2009 ha estat format per 115 profession-
als entre pedagogs, enginyers, decoradors, arquitectes, dissenyadors i llicenciats en Ciències de 
la Comunicació, Belles Arts, Història, etc.

PRINCIPALS ACTIVITATS DEL CENTRE

Durant el curs Bau ha organitzat i dut a terme diverses activitats, algunes de caire 
acadèmic i cultural i també algunes de lúdiques:

Exposicions

BAU ha organitzat en el seu espai polivalent diferents mostres de treballs d’alumnes, professio-
nals del disseny, artistes... amb els títols següents:

— expobau 1. 19 novembre a 3 desembre 2008: L’habitatge a l’era industrial.
— expobau 2. 26 nov a 5 des 2008: Vols un cafè?
— expobau 3. 4-12 desembre 2008: Quantes sabates ha perdut la Ventafocs?
— expobau 4. 13 gener a 2 febrer 2009: Una bandera
— expobau 5. 3-17 febrer 2009: Autoretrat
— expobau 6. 19-27 febrer 2009: Exposició de barrets
— expobau 7. 10-20 març 2009: Cartell Festival Musical
— expobau 8. 23-31 març 2009: Experimentacions amb nomenclatura
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— expobau 9. 17-30 abril 2009: Variacions de color de l’escola de disseny Zollverein
— expobau 10. 14-22 maig 2009: Estudi del volum. Variacions en l’estructura del vestit.
— expobau 11. Maig-juny 2009: Reconeixent Gaudí i Barba Corsini a La Pedrera.

Exposicions que BAU ha acollit

— La Promobau 2008. 27 octubre-7 novembre
— Bau amb Inside 22@. Mostra d’Arts Visuals i Músiques Contemporànies de Barcelona.
— Merkadillo de Nadal
— Showroom Lab03. Presentació de col·leccions i mercat (alumnes 3r moda)

Conferències

— 27 octubre: Conferència Hernán Scapusos (Màster en Motion Graphics)
— 27 octubre: Conferència Andreu Balius (Postgrau en Disseny Editorial)
— 13 i 14 nov: Conferència Fundació Intervida
—  1 desembre: Conferència del col·lectiu “Un mundo feliz”. Ponents: Sonia Díaz i Gabriel 

Martínez (professors universitaris).
—  2 febrer: Conferència Jesús Prieto, professor d’Imatge i Ecosociologia a l’Escola Massana i 

especialista en teoria de l’art i el Disseny. Xerrada cloenda de l’exposició Una bandera.
— Conferència de Juanjo Sáez dirigida als alumnes de PFE del GSD Gràfic.
—  4 març: Conferències E- Branding. Noves tendències de marques on line. Paul Capriotti 

(URV) i Jordi Pont (Wienden + Kennedy)
— Maig: Xerrada Macnac Design: Talking about Decoding Design.
—  12 juny: Convergència Digital de Mitjans i del sector. Santiago Miralles i Colomina (Director 

de la CCRTV Interactiva)
—  19 juny: Art Gaming. Dra. Laura Baigorri i Baillorin (Professora UB, especialista en vídeo i art 

digital. Organitza el Màster de Comunicació Digital Interactiva de la UVic.)

Altres activitats i esdeveniments

— Irina Muñoz, alumna de Moda a Bau, és seleccionada per a presentar a seva col·lecció a la 
desfilada del ModaFAD 2008: Projecte T.

— Promobau 2008. Acte de presentació dels treballs de l’última promoció d’alumnes, amb 
empreses del sector convidades, i exposició dels treballs.

— Beca Carolines 2008: Laia Palacios (GSD Gràfic) i Marta Lloret (GSD Moda).
— Nina Pawlowsky, dissenyadora de barrets i professora de Bau exposa al Espacio Alcázar de 

Madrid.
— Presentació del llibre Gurús del Disseny, de Jaume Pujagut (Coordinador General del GSD a 

Bau i Coordinador i professor del GSD Gràfic) a Palo Alto. Presentació a càrrec de Xavier 
Mariscal i Fernando Salas.

— Llançament dels nous Postgraus Intensius amb inici al febrer: Il·lustració de Moda i les seves 
Noves Aplicacions/ Màster en tendències de Moda / Branding & Packaging / Direcció d’Art.
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— Participació als Premis Habitàcola de 6 alumnes d’I3, amb 6 projectes.
— Inés Aller, alumna de 4rt d’Interiors ha quedat finalista del Concurs La Caixa de Disseny de 

Trofeu.
— Cut&paste. 1r Torneig Internacional de Disseny en directe, a Bau.
— Participació dels alumnes de G3 al Concurs del Departament de Treball: A la feina, cap risc. 

Professor: Jaume Pujagut.
— Saló Estudia. Nous catàlegs Bau (Grau en Disseny, Bau Nit, Formació Continuada).
— Presentació Papermint 9 Especial Portbou (6 de març)
— Presentació del n. 2 de la revista Sense Sang, dels alumnes de Grafic 3r.
— Diada de sant Jordi. Fira de llibres de les editorials Phaidon, Indexbook i Promopress. Acció 

dels alumnes d’Expressió Artística “Tapizamos con rosas”.
— 3 alumnes de Bau guanyadors del concurs “La prevenció un valor segur” del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya: Hector Lorenzo Pons, Núria Tort Llorach, Marina 
Candeal Dantí.

— Mireia Boluda, de 4rt d’interiors, finalista del concurs de mobles de Manacor.
— Talk Gliks, exalumne del Màster en Motion Graphics a Bau, finalista a Barcelona del concurs 

internacional Cut&Paste.
— I Jornades Tipogràfiques a Bau (7 a 11 de juliol)
— Universitat d’Estiu a Bau
— Promobau 2009 (15 juliol)

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA (CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA)

Curs  Convenis 
GSD -Disseny gràfic 46 

GSD -Disseny d’interiors 9 

GSD -Disseny de moda 13 

Master en Motion Graphics 8 

Postgrau en Disseny Editorial 15 

Postgrau en Disseny d’espais comercials 2

Postgrau en Restauració d’espais 7

Diploma d’especialització Disseny Gràfic  7

Diploma d’especialització Disseny Interiors 7

Total 111 
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MObILITAT D’ESTUDIANTS: RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ 

Alumnes de BAU a l’estranger: total erasmus 10/ mobilitat 3

Alumnes estrangers que han vingut d ’intercanvi: total 14 erasmus/ 12 mobilitat

PUbLICACIONS I RECERCA

Efímer

Com cada any, l’Efímer ha sortit cada dimecres durant tot el curs escolar, suggerint tota 
mena d’activitats de tipus lúdic, artístiques i culturals que succeeixen a Barcelona i rodalies

Publicacions BAU

— Gurus del Disseny. Jaume Pujagut.

279Centres vinculats



FORMACIÓ CONTINUADA DELS CENTRES COL·LAbORADORS 

280 Centres vinculats

Tipus d’estudi Nombre de programes Nombre de matriculats

Màsters   9 620

Postgraus   7 190

Cursos d’especialització   7 262

Cursos d’extensió universitària 14 225

TOTAL 37 1.297

CENTRES, ESTUDIANTS I PROGRAMES

BAU, escola superior de disseny  257

Cursos d’especialització Gràfic Nit .
Cursos d’especialització Interiors Nit .
Màster Estilisme .
Màster Motion Graphics .
Postgrau Disseny Editorial .
Postgrau Disseny d’Interiors d’Espais  .
Comercials
Postgrau Restauració d’Espais .

Business Technology & Consulting  
(BTC) 140

Màster Qualitat i Seguretat Alimentària.  .
Sistema APPCC
Postgrau Qualitat i Seguretat Alimentària.  .
Sistema APPCC
Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària.  .
Sistema APPCC
Postgrau en Gestió Ambiental .
Curs d’extensió en Gestió Ambiental .
Curs d’Auditor del sistema APPCC .

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils 
 i Empresarials  de Barcelona  92

Màster Auditoria de Comptes  .
Postgrau d’Auditoria de Comptes  .
Curs d’Auditoria de Comptes .

Institut Superior d’Estudis (ISED) 297

Curs d’especialització en Gestió de la  .
Seguretat i Investigació 
Assessoria Laboral  .
Direcció i Gestió d’Agències Immobiliàries  .
Direcció i Gestió de Centres i Serveis  .
d’Atenció a la 3a edat 
Dret Immobiliari i de la Construcció  .
Gestió de Finques  .
Gestió i Direcció de Recursos Humans  .
Gestió Immobiliària  .
Gestió de la Petita i Mitjana Empresa  .
Gestió de la Seguretat i Investigació  .
Màrqueting Immobiliari  .
Pèrit Judicial Immobiliari .
Tècnic en Gestió Ambiental  .
Tributació i Assessoria Fiscal  .
Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial  .

Institut Superior d’Estudis Psicològics 
(ISEP) 511

Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos  .
Humans
Màster en Intervenció en Dificultats de  .
l’Aprenentatge 
Màster en Logopèdia. Rehabilitació  .
Trastorns del Llenguatge i la Parla
Màster en Audició i Llenguatge .
Màster en Musicoteràpia .
Màster en Pedagogia Terapèutica .



SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA

bIbLIOTECA

1. PRESENTACIÓ

Aquesta memòria és una relació abreujada de les actuacions i tasques realitzades des 
del Servei de Biblioteca durant el curs que hem finalitzat.

Durant aquest període l’activitat ha estat intensa i molt concentrada en un objectiu 
molt important per a la Biblioteca: el canvi del sistema informàtic que gestiona els processos 
que s’hi duen a terme.

Al mes d’abril es va començar a executar el calendari d’implementació que arriba fins 
al mes de novembre, quan començarà a funcionar el nou sistema.

En el transcurs d’aquests mesos s’han fet cursos de formació per al personal, s’han ava-
luat les dades que s’han de migrar, s’ha portat a terme la parametrització interna del sistema i 
s’ha dissenyat la nova pàgina d’accés al catàleg en línia.

L’entrada en funcionament del nou sistema comportarà nous i millors serveis per als 
usuaris.

Nova reglamentació

La Biblioteca tenia pendent dotar-se d’un Reglament General així com de la Carta 
de Serveis i la Carta de Drets i Deures dels Usuaris. Durant aquest curs s’han redactat aquests 
documents i ara es troben pendents d’aprovació per part del Consell de Direcció.
Nous serveis

Informació i difusió

Un altre objectiu al qual hem donat prioritat aquest any ha estat el de fer conèixer el 
Servei de Biblioteca a la comunitat universitària. Per aconseguir-ho hem dut a terme una tasca 
persistent d’informació i de difusió, des de sessions informatives als departaments i centres de 
la Universitat fins a la publicació de notícies i novetats al web i a l’Apunt.

Formació

La formació dels usuaris és un dels objectius imprescindibles per apropar-nos a la meto-
dologia proposada per l’EEES. En aquest sentit hem actuat organitzant sessions formatives tant 
per a estudiants com per a professors. Per tal de potenciar l’autonomia dels usuaris hem elaborat 
i imprès en paper diverses guies per facilitar l’ús dels recursos que ofereix la Biblioteca.
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Altres

El mes d’abril es va donar a conèixer a la comunitat universitària la bibliogràfia de i 
sobre Segimon Serrallonga consultable per web. Ha estat elaborada amb el gestor de referències 
bibliogràfiques RefWorks i té com a valor afegit la possibilitat d’accedir al document citat des 
de la mateixa cita.

2. PERSONAL

Personal de la Biblioteca: 
La plantilla de la Biblioteca la integren les persones següents:

Biblioteca de Miramarges

Anna Andreu Molina   Directora
Montserrat Aguilar Martí  Unitat de Préstec Interbibliotecari
Ramon Benito Bové   Unitats d’Informació
Núria Coma Costa   Unitat de Catalogació  
M. Alba Comasòlivas Codina  Unitat d’Adquisions i Publicacions Periòdiques
M. Dolors Comerma Roma  Unitats d’Informació
M. Àngels Pulido Medina  Unitat de Recursos Informàtics
Mireia Salgot Negre   Unitat de Biblioteca Digital i Webs
Anna Sorribes Molina   Becària
Josep Lluís Pérez Higueruelo  Becari
Isabel Àlvarez Romero  Becària

Biblioteca de la Torre dels Frares 

Gemma Mascaró Parramon  Coordinadora de les Unitats d’Informació
Mercè Montanyà Comelles  Unitats d’Informació
Mercè Suñé Parés   Unitats d’Informació
Cristina Clotet Castany  Becària
Anna Fernández Falgueras  Becària 



Formació permanent

La formació permanent del personal de la Biblioteca s’ha concretat en els següents 
cursos i activitats congressuals:

Cursos Durada  Assistents
Curs de catalogació amb Millennium al CCUC 5 h 6
Formació sobre el Web Of Knowledge  dedicada als formadors
i al personal bibliotecari 10 h 1
Taller de redacció per a la comunicació web 12 h 1
Curs dreamweaver 14 h 1
Curs: L’évolution internationale des règles de catalogage 5 h 1
Curs: La alfabetización informacional y sus retos en la universidad 10 h 1

Jornades, congressos i conferències i altres
Jornada Innova.doc_08: preservació digital 5 h  1
VIII Workshop Rebiun:  La preservación digital… 2 dies 1
II Reunió del grup d’usuaris de Refworks a Espanya 5 1
XVI Asamblea anual de REBIUN 3 dies 1
Jornades ALADDA sobre propietat intel·lectual 1 1
Seminari ALFIN 2 1
VI Jornadas Asociación de Usuarios de Exlibris en España 2 1

3. EqUIPAMENTS 

Aquest darrer curs els canvis i millores que s’han produït en els equipament de la Biblioteca 
també han estat en funció del canvi en el sistema automatitzat de gestió. S’ha adquirit, en col-
laboració amb el Consorci de Biblioteques Universitàries (CBUC), el programari Millennium 
per a la gestió del processos bibliotecaris.
També hem augmentat fins a 36 els llocs de lectura equipats amb preses de corrent per al tre-
ball amb ordinador portàtil

Locals
  02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Metres quadrats  1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469
Nombre seients  428 428 434 434 428 428 428
Metres lineals de   2.669 2.676 2.830 2.830 2.916 2.916 2.916
prestatgeries
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Equipament tecnològic

 02/03 03/03 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Fotocopiadores 3 3 3 3 3 3 3

Impressores 3 3 4 4 4 5 5

Lectors de CD-ROM 14 14 21 21 21 33 33

Lector de codi de barres 2 2 2 2 2 2 5

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 1

Ordinador portàtil d’ús intern - - - - 1 1 1

PC d’ús intern 11 11 14 13 15 15 15

PC d’ús públic 18 18 18 18 18 18 18

Portes detectores 2 2 2 2 2 2 2

Reproductors DVD - - 3 3 6 6 8

Reproductors d’imatge 4 4 6 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 Bibliote-	.
ca)
SFX v. 3 (Programa per a la gestió d’enllaços)	.
Metalib (Cercador federat amb interfície única)	.
Millennium (Programa de gestió de la Biblioteca, en fase d’implementació)	.

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	.
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4. ADqUISICIONS

Aquest curs no es produeixen variacions significatives en el volum d’adquisicions, amb l’ex-
cepció de l’apartat de donacions on es nota una selecció molt més acurada, d’entre els docu-
ments que rebem en donació, dels que són pertinents per a la Universitat.

Llibres

 2002-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Compres 1.624 1.782 2.208 1.830 1.956 1.496 1.567

Donacions 1.045 1.548 1.432 1.481 1.627 1.012 932

Total 2.669 3.330 3.640 3.311 3.583 2.508 2.499

Publicacions periòdiques 

 2002-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Compres - 13 21 25 18 7 7

Donacions - 54 63 62 34 8 10

Total - 67 84 87 52 15 17

Altres tipologies de documents

 2002-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09

Document 
cartogràfic 4 113 87 56 53 80 31

Document sonor 42 34 24 53 19 14 9

Document 
audiovisual 94 326 274 236 288 168 115

Total 140 473 385 345 360 262 155

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

Aquest curs la Biblioteca de la Uvic ha participat en la compra de 2.967 nous títols de llibres elec-
trònics de la plataforma SpringerLink  Books pertanyents a les següents col·leccions:
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Business and Economics	.
Mathematics and Statistics	.
Lecture Notes in Mathematics (LNM)	.

Productes contractats per la Biblioteca
Publice premium – Base de dades de publicacions sobre ciències de l’exercici físic traduï-	.
des al castellà.

5. FONS 

Distribució del fons per tipus de documents

Tipologia Miramarges Torre dels Frares Totals

Llibres en paper 54.507 14.871 69.378

Llibres electrònics   15.268

Manuscrits (tesis i TFC) 117 554 671

Documents audiovisuals 1.814 721 2.535

Documents cartogràfics 202 463 665

Bases de dades*   112

Altres tipologies 2.088 1.175 3.263
*Es comptabilitzen tant les de pagament com les d’accés lliure

Publicacions periòdiques

SUPORT PAPER

Localització Tancades En curs Total 

Miramarges 615 408 1.023
Torre dels Frares 197 175 372
Total 812 583 1.395

ELECTRÒNIQUES (ACCÉS EN LÍNIA)  

Accés per subscripció 4.807 
Accés lliure 22.500 
Total 27.307 
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6. SERVEIS

Usuaris        
 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Usuaris potencials de la
comunitat universitària 5.205 5.666 6.021 6.040 6.094 6.084 6.029

Usuaris externs 1.743 1.561 1.759 1.564 1.614 1.731 1.239

Total 6.948 7.227 7.780 7.604 7.708 7.815 7.268

Entrades a les biblioteques

  02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Miramarges 127.254 150.263 177.459 176.399 214.102 193.416 220.773

Torre dels Frares 33.659 55.410 65.349 83.020 80.918 81.157 78.663

Total 160.913 205.673 242.808 259.419 295.020 274.573 299.436

Préstecs

Evolució del préstec 

 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

 33.289 69.218* 68.624* 61.533* 62.496* 35.912 34.295

*Degut a un problema amb la funció d’extracció de dades estadístiques del Micro-VTLS, les dades de préstec dels cursos 
2003/2007 no són fiables.

Préstec per correu

 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Usuaris 25 44 37 31

Documents prestats 37 73 51 45

Consultes al catàleg 

Mes Consultes 

Juliol 2008 2.531

Agost 2008 712

Setembre 2008 5.998

Octubre 2008 11.256

Novembre 2008 12.113

Desembre 2008 10.440
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Gener 2009 14.506

Febrer 2009 11.234

Març 2009 9.976

Abril 2009 16.890

Maig 2009 9.253

Juny 2009 7.654

Total 112.563

Evolució de les consultes al catàleg per cursos

 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

 86.826 74.225 78.245 93.282 94.012 107.554 112.563

Servei d’Obtenció de Documents 

La novetat més destacada d’aquest servei és que s’ha actualitzat la versió del programa gestor 
GT-Bib. Això ha millorat algunes de les prestacions tant de cara a l’usuari com per a la gestió 
interna.

Sol·licituds tramitades. Evolució per cursos

Documents que 
hem demanat 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Llibres  249 477 603 756 652 730

Articles  274 512 363 815 77 516

DVD i vídeos 5 24 99 8 19 77

CD 1 2 10 1 4 4

Totals 529 1.015 1.075 846 1.252 1.327

Documents que 
ens han demanat 

Llibres 188 330 416 452 524 563

Articles 64 123 148 242 416 308

Vídeos 2 4 17 13 8 8

CD 2 3 5 2 4 4

Totals 260 469 586 709 952 883
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Catalogació 

L’Àrea de Catalogació ha estat immersa pràcticament tot el curs en el procés d’im-
plementació del nou programari de gestió de la Biblioteca, tal com s’explica a la presentació 
d’aquesta Memòria.

Per aquest motiu la resta d’activitats s’han limitat  just a la catalogació dels documents 
adquirits al llarg del curs, ja sigui per compra o per donació.

Documents catalogats durant el curs: 3267

Documents consultats

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Monografies 41.586 36.470 34.304 28.256 31.313 24.141
Revistes 2.916 4.916 3.774 3.921 3.801 4.724

Pàgina web

Aquest curs s’ha renovat la pàgina d’inici del web que ha experimentat un canvi d’imatge 
important. Internament també s’han renovat les pàgines d’alguns serveis:

- Servei d’Obtenció de Documents
- Servei d’Adquisicions
- Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca
- Pàgina d’Exposicions

També s’ha unificat el format de tots els formularis que apareixen al Web.

Formació d’usuaris

Tipus d’activitat sessions assistents

Sessions de presentació per a alumnes de nou accés                                16   840
Sessions de formació personalitzades sobre l’ús de RefWorks, 
adreçat a professors i estudiants de 3r cicle 8 120
Fonts d’informació en Nutrició i Dietètica, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 1 28
Fonts d’informació en Ciències de la Salut, 
adreçat a grups de postgrau 1 25
Fonts d’informació en Ciències de la Salut, 
adreçat a alumnes d’aquesta disciplina 5 104
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Periodisme 1 22
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Comunicació Audiovisual                                              1 18
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Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
adreçat a alumnes de Publicitat i Relacions Públiques 2 40
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca,
adreçat a investigadors 5 10
Fonts d’informació en Educació,
adreçat a estudiants de Magisteri 7  218
Presentació del Cercatot
adreçada a professors 1 23
Recursos didàctics per a l’ensenyament primari
adreçat a estudiants de Magisteri 3 65
Serveis i recursos de la Biblioteca i fonts d’informació en Educació Física i Esports
adreçat a estudiants de CAFE                                                                           5 49
Serveis i recursos d’informació per a la docència
adreçat a professors 3 36

Totals 47 1.598

Evolució en la formació d’usuaris

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
sessions 43 32 40 42 47 59
assistents 1.723 705 1.138 1.383 1.317 1.598

Servei d’alerta d’ajuts i premis a la recerca

Aquest servei ha augmentat en nombre d’usuaris als quals dóna servei. Ha seguit proporcionant 
informació personalitzada sobre convocatòries de beques i ajuts a la recerca. Per la bona acollida 
que ha tingut al llarg de tots els anys de funcionament, ens hem fixat per al curs vinent l’objec-
tiu de millorar-lo tot coordinant accions amb l’oficina tècnica del Vicerectorat de Recerca i 
Transferència de Coneixement.

Exposicions

Al llarg del curs la Biblioteca ha organitzat diverses exposicions, algunes d’elles en col·laboració 
amb l’Oficina de Gestió Cultural i amb altres departaments de la UVic:

Llibres de ciència per recomanar i compartir (Setmana de la Ciència 2008)	.
La presència de Mercè Rodoreda arreu del món (desembre 2008)	.
Llibres de text de la Segona República 1931-1936 (desembre 2008)	.
Dones esportistes (gener 2009)	.
Edgar Allan Poe (gener 2009)	.
Any Internacional de l’Astronomia (febrer 2009)	.
Excursió al Conflent: mostra bibliogràfica de llibres del Roselló i Machado (febrer 2009)	.
Sigues lingüísticament sostenible (març 2009)	.
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Any Joan Amades (març 2009)	.
M. Àngels Anglada (abril 2009)	.
El món dels colors (abril 2009)	.

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

Ara ja fa ben be un any que les biblioteques de les universitats catalanes funcionen amb el nou 
programari de gestió Millennium. 
Tal com anunciàvem en la Memòria del curs passat, la nostra Biblioteca també està a punt de 
comença-hi a funcionar, això sí, amb una mica de retard sobre el que havíem previst. Serà al 
començament del curs 2009/2010, concretament el 2 de novembre.

Biblioteca Digital de Catalunya

La Biblioteca Digital es troba en una fase de creixement limitat pel que respecta a nous paquets 
de revistes, i s’aposta per potenciar el llibre en format digital fent-ne una compra important.

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 biblio-
teques universitàries.
RACO-Dipòsit de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
Properament entrarà en funcionament un nou dipòsit cooperatiu, MDX (Materials 

Docents en Xarxa) en el qual la Uvic també hi col·laborarà.

Formació

Aquest curs l’activitat formativa del Consorci ha estat molt intensa amb l’organització 
de cinc cursos destinats al personal de les institucions membres i associades.

-  Introducció a l’estadística aplicada a la Biblioteconomia i a la Documentació, 2a ed.
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-  L’Evolution internationale des règles de catalogage
-  La alfabetización informacional y sus retos en la universidad
-  A strategy for academic libraries in the first quarter of the 21st century
-  Creating the hybrid library: approaches of the Bavarian State Library
Als tres primers hi ha assistit personal de la Biblioteca.

En el marc de Rebiun s’ha participat en les activitats següents:
-   XVI Asamblea Anual de REBIUN celebrada a Cádiz a la qual va assistir la directora 

del Servei.

ANNA ANDREU

Directora

292 Serveis universitaris. Serveis de suport a la docència i la recerca



SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)

— Enguany s’ha organitzat la trobada anual dels Serveis Adiovisuals de les Universitats 
dels Països Catalans, SAVUC’09, amb 26 representants de deu universitats i un representant 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

— S’ha organitzat l’estrena de la pel·lícula Serrallonga i el seu making of, realitzat i pro-
duït pel SAV. 

—  S’ha donat suport a 2.426 estudiants per fer realitzacions videogràfiques, fotogràfi-
ques i gravacions de so.

— S’han fet 2.243 préstecs de material audiovisual i 930 gravacions i canvis de format 
per a les classes de professors dels diversos centres.

— L’arxiu fotogràfic s’ha incrementat en 12.115 fotografies i el de vídeo en 22 hores. 
Ambdós han cobert les activitats i jornades de la UVic.

PRODUCCIONS INTERNES 

— Realització d’entrevistes a Carme Riera, Montserrat Abelló, Pilar Bayer i Pilar 
Benejam per al projecte “Autores Catalanes d’Avui” del CEID, i a Baltasar Porcel per a la 
FEC.

— Realització dels espots promocionals i de les falques radiofòniques publicitàries de 
la UVic.

— Realització dels vídeos promocionals del Grau en Mecatrònica i del Màster en 
Tecnologia Aplicada a la Informació.

— Instal·lació i posada en funcionament de l’Aula de Videoconferències a l’edifici F.

PRODUCCIONS ExTERNES 

— Realització i producció del vídeo La Guerra del Francès a Vic, per a l’exposició del 
Museu Episcopal de Vic del CESO.

— Espots per a l’Ajuntament de Vic i per a l’empresa Vic-Box.
— Edició en diversos idiomes de la producció videogràfica de la història del Temple 

Romà de Vic. 
— Realització de vídeos didàctics sobre el cicle de vida del porc per a l’Associació 

Tecnosanitària del Porcí.

JOSEP MARIA ROMA

Cap del SAV
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SERVEIS LINGÜÍSTICS / AULA D’AUTOAPRENENTATGE 

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Vic, adreçats a tota la comunitat universitària, duen a 
terme accions i activitats en els àmbits de la formació, de la correcció, traducció i interpretació, 
de la dinamització lingüística i de la creació i difusió de recursos lingüístics.

 En l’àmbit de la formació en llengua catalana durant el curs 2008-09 s’han ofert dos 
cursos intensius d’una setmana de durada, amb una assistència de 70 persones, i tres cursos 
extensius quadrimestrals per a estudiants internacionals, amb una assistència de 33 persones, i 
quatre cursos extensius quadrimestrals per a estudiants castellanoparlants, amb una assistència 
total de 47 persones.

 Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, s’han corregit aproximadament 
230.750 paraules (211.750 en català, 13.000 en castellà i 6.000 en anglès), i se n’han traduït apro-
ximadament 49.250 (32.000 a l’anglès, 10.500 al castellà, 5.750 al català i aproximadament 1.000 
a altres llengües). Conjuntament amb l’Àrea de les TIC, s’ha iniciat el projecte de correcció i 
traducció de tots els noms d’assignatures de la UVic.

 En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en col·laboració amb l’Àrea de Relacions 
Internacionals, 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’ha 
elaborat el decàleg “Sigues lingüísticament Sostenible” conjuntament amb els Serveis Lingüístics 
d’altres universitats catalanes, del qual s’ha presentat també una exposició.

ORIOL PORTELL

Responsable del Servei
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ÀREA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

D’acord amb el seu Pla Operatiu del Servei, l’Àrea ha treballat en uns 80 projectes, a més d’aten-
dre la tasca diària de manteniment, coordinació i assessorament.

 En programari de gestió, aquest curs hem de destacar la gestió integrada dels títols 
acadèmics oficials, el control de la qualitat lingüística, les millores en la gestió comptable, els 
informes i l’estadística a mida, i l’adaptació dels sistemes de gestió als estudis de Grau.

 Pel que fa a serveis orientats a l’usuari final, l’Àrea ha participat en la renovació del 
sistema telefònic, la preparació del nou web universitari, que es publicarà a la tardor, i té a punt 
diverses millores del Campus Virtual i en sistemes de publicació interna.

 Les infraestructures TIC han avançat en la renovació del centre de processament de 
dades, en les millores de la xarxa sense fils, la preparació de nous espais de videoconferència, 
el servei d’impressió per a estudiants, les ampliacions de l’espai d’emmagatzematge de cada 
persona usuària fins a 500 MB i la posada en funcionament d’una arquitectura de servidors més 
flexible per poder atendre les necessitats de tota la comunitat universitària. 

 També s’estan fent esforços, amb els recursos disponibles, per enfortir la integració de 
sistemes i l’intercanvi automàtic de dades, i per apropar la Universitat als reptes de l’e-adminis-
tració.

RICHARD SAMSON

Director 



ÀREA DE qUALITAT

Pel que fa al Pla de Qualitat, s’han elaborat els Manuals de Qualitat de tots els centres de la UVic 
segons el programa AUDIT i s’han presentat a avaluació i certificació a AQU Catalunya. 

També s’ha implementat el programa DOCENTIA, que és el programa estatal per a 
l’avaluació de la qualitat de la docència. S’ha dissenyat i creat una aplicació informàtica per al 
funcionament del programa i s’obrirà la convocatòria per al professorat que s’hi vulgui presentar 
voluntàriament. S’està treballant en la preparació de l’avaluació externa del model DOCENTIA 
de la UVic que ha de tenir lloc el curs vinent. 

Per al programa VERIFICA, l’Àrea de Qualitat ha elaborat una especificació de la 
secció sobre qualitat de les memòries de les noves titulacions que es presenten a l’ANECA 
estretament lligada amb les especificacions de l’AUDIT, la qual cosa ha permès simplificar-les 
considerablement. S’està treballant en la preparació de l’avaluació externa del desplegament de 
les noves titulacions segons el programa VERIFICA, que també ha de tenir lloc el curs vinent.

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 individuals de re-
cerca del professorat que complia el primer trienni de recerca.

En relació amb això, s’ha preparat la participació a la convocatòria 2009 del programa 
de l’AQU d’avaluació per sexennis de l’activitat investigadora. Segons aquest programa el PDI 
de la UVic pot ser avaluat i pot meritar sexennis segons els mateixos criteris i procediments 
vigents per al personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques 
catalanes. La convocatòria 2009 s’hi han acollit 8 investigadors.

Com és costum, l’Àrea de Qualitat ha continuat impulsant el programa d’acreditació 
del professorat i supervisant i donant suport al professorat que ha volgut sol·licitar l’acredita-
ció.

Dins del programa AQU d’Avaluació de Centres Adscrits a les universitats catalanes, 
des de l’Àrea de Qualitat s’està col·laborant amb BAU Escola Superior de Disseny per a la seva 
participació en el programa: s’ha començat amb la constitució del Comitè Intern d’Avaluació i 
s’espera que tot el procés d’avaluació i certificació s’acabi a finals de 2009.

Pel que fa al Pla Estratègic, se n’ha continuat fent el seguiment. Aquest ha estat el 2n 
curs que s’ha pogut fer el seguiment fent servir el nou aplicatiu informàtic. El resultat global del 
seguiment de les accions del curs 2007-08 és que un 71% de les accions han estat implantades o 
es troben en un estat d’implantació molt avançat.

També s’ha continuat amb la tasca de compilar les dades estadístiques necessàries per 
al programa UNEIX i per a altres institucions que les requereixen.

Finalment, l’Àrea de Qualitat col·labora en l’elaboració d’un protocol per afavorir que 
els continguts dels documents audiovisuals publicats al nou portal multimèdia de la UVic siguin 
de qualitat.

 Pel juliol Ricard Giramé va assumir el càrrec de director de l’Àrea de Qualitat en subs-
titució del Dr. Joan Solà, que es va jubilar.
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ARxIU GENERAL DE LA UVIC

El fet més rellevant del curs ha estat la finalització dels següents projectes d’actuació arxivís-
tica:

— Descripció i digitalització de les actes de reunions dels màxims òrgans de govern de la 
UVic, una acció emmarcada en el Programa per a la Protecció i Conservació del Patrimoni Documental de 
la Universitat de Vic (PATRIDOC-UVic)

— Classificació, ordenació i descripció de la sèrie d’expedients acadèmics de titulats de 
l’Escola Universitària Balmes (1977-1997), de l’Escola Universitària d’Infermeria d’Osona (1979-1997), 
de l’Escola Universitària d’Empresarials d’Osona (1987-1997), de l’Escola Universitària Politècnica 
d’Osona (1989-1997) i de la Facultat de Traducció i Interpretació d’Osona (1993-1997)1. 

qUINA DOCUMENTACIÓ ES DIPOSITA A L’ARxIU GENERAL?

El fons de l’Arxiu General està constituït pels documents que transfereixen els dife-
rents centres i serveis de la Universitat de Vic. Actualment el dipòsit central de l’Arxiu General 
conserva 2.602 unitats d’instal·lació, que corresponen a més de la meitat de la capacitat total 
d’emmagatzematge d’aquest espai

CARTA DE SERVEIS DE L’ARxIU

Transferència 

Taula 1. Total de transferències a l’arxiu per part dels serveis de la UVic, amb documentació a conservar temporalment 
o permanentment (2a quinzena de setembre de 2008 – 1a quinzena de setembre de 2009). 

Unitats administratives Núm. de transferències Metres lineals de
  08/09 documentació
Àrea de Comptabilitat i Pressupostos 2 1’1 m/l *
Àrea de Comunicació 4 2 m/l
Àrea de Comunicació – Premsa 1 0’2 m/l
Àrea de Gestió Acadèmica / Secretaria Acadèmica 14 19’2 m/l *
Àrea de Gestió Acadèmica / Secretaria Acadèmica - Beques 2 7’5 m/l
Àrea de Relacions Internacionals 2 0’4 m/l
Centres Vinculats 2 ~ 1 m/l
Consell d’Estudiants 1 0’1 m/l
Departaments dels centres 15 ~ 1 m/l
Gabinet de Rectorat 1 0’4 m/l
Recursos Humans 1 0’7 m/l
Secretaria General 6 1 m/l
Secretaries de centre 5 2 m/l

* Inclou documentació procedent del dipòsit B de l’arxiu. En aquest espai hi ha documentació pendent d’inventariar.

1. Per a aquest projecte arxivístic s’ha obtingut una subvenció del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Cata-
lunya.
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Préstec i consulta

Taula 2. Total de préstecs i consultes de documentació dipositada a l’arxiu 
(2a quinzena de setembre de 2008 – 1a quinzena de setembre de 2009). 

Nombre de sol·licituds de préstec 17

Nombre de sol·licituds de consulta 80

Nombre de sol·licituds de reactivació  19

Total de peticions 115

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 2 - -

Àrea de Gestió Acadèmica 77 117 19 86

Àrea de Relacions Internacionals 5 13 - -

Centraleta/Recepció 1 2 - -

Centres Vinculats 1 1 - -

FE (Cap d’estudis i Deganat) 1 1 - -

FEC (Departaments) 1 2 - -

Recursos Humans 4 12 - -

Secretaria de centre (EUCS) 3 4 - -

Secretaria de centre (FEC) 1 1 - -

Secretaria General 2 6 - -

Total  97 161 19 86

Gràfic 1. Detall de la reactivació d’expedients sol·licitades per l’Àrea de Gestió Acadèmica.
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Destrucció certificada

Taula 4. Peticions registrades (d’octubre de 2007 a setembre de 2008) 2 per eliminar documentació el 16/10/2008. No hi 
consten les dades d’exàmens i treballs d’estudiants anteriors al curs 2008/2009, que s’han registrat durant el curs 08/09 i que 
es procedirà a la seva eliminació durant el mes d’octubre de 2009 (curs 09/10).

Destrucció certificada Núm. de peticions  Metres lineals Kg
 d’eliminació de documentació destruïts

Octubre de 2008 (curs 07/08) 66 ~ 30 m/l 2.300 Kg paper
   340 Kg suports digitals

Descripció documental

A través del programa informàtic e-Documentik es descriuen els expedients que poste-
riorment poden ser recuperats i visualitzats en línia pels usuaris que tenen els permisos d’accés 
oportuns. Actualment es troben descrits 13.720 expedients i 1.480 continents.

PERSONAL

Arxivera: Núria Cañellas
Estudiants en pràctiques (UVic): Saray Domínguez, Carme Baqué, Rosana Casanova
Col·laboradors: Clara Fort (arxivera), Rocío Almazán

FORMACIÓ PERMANENT

— Avaluació i preservació de la documentació electrònica. Durada: 6 hores. 1 assistent.
— Criteris de conservació en l’ingrés de documentació en arxius i biblioteques històriques. 

Durada: 5 hores. 2 assistents.
— Jornada de presentació del Projecte Internacional InterPARES 3 Project. Setembre 2008. 

1 assistent.
— InnovaDoc_08. L’espai de gestió documental. Octubre 2008. 1 assistent.
— Jornades de Signatura Electrònica (5es). Novembre 2008. 1 assistent.
— Congrés d’Arxivística de Catalunya (12è). L’accés als arxius: protecció i dret a la infor-

mació. Maig 2009. 1 assistent.

RELACIONS INSTITUCIONALS

— Inscripció de l’Arxiu General al Directori d’Arxius de Catalunya. 
— Participació del personal de l’Arxiu General en el grup de treball sobre Gestió 

2. Dades obtingudes el 18 de setembre de 2009.
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de Documents Electrònics que es reuneix anualment en el marc de la Conferència d’Arxivers 
Universitaris (CAU).

— Publicacions: Cañellas Terradellas, N. (2008). “El archivo General de la 
Universidad de Vic y el programa PATRIDOC-UVIC”. A: Boletín de ANABAD, núm. 1, gener-
març, p. 285-290.

DIFUSIÓ

L’Arxiu General ha donat a conèixer la seva carta de serveis a través de la pàgina web, 
inaugurada al mes de febrer de 2009. També cal destacar la secció “Sabies que…?” que neix amb 
l’objectiu de difondre el patrimoni documental de la UVic a tota la comunitat universitària i als 
ciutadans en general. Mensualment es publica una notícia que, basant-se en documents textuals 
i visuals dipositats a l’arxiu, refresca la memòria als lectors sobre algun fet, activitat o personatge 
que hagi destacat al llarg de la història de la Universitat de Vic. 

Taula 5. Difusió de les activitats de l’arxiu i el seu fons documental  publicades en els butlletins virtuals de la UVic.  

Títol de la notícia Nom de la publicació i data

Recollida i destrucció certificada de documents (Auca) L’Apunt, 31/11/07

Sabies que... fa 30 anys de la 1a promoció de mestres? L’Apunt, 3/07/09

Història de “La Caseta” del Campus Miramarges L’Apunt, 05/06/09

Finalitza el primer projecte del PATRIDOC-UVic L’Apunt, 8/05/09

L’Arxiu General al web L’Apunt, 26/02/09

Reutilitzem el material d’oficina i reduïm els residus L’Apunt, 27/10/08

Destrucció certificada de documents i sostenibilitat L’Apunt, 2/10/08

Què és el Pla de Sostenibilitat? L’Apunt, 24/09/08

NÚRIA CAÑELLAS TERRADELLAS

Responsable de l’Arxiu General
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ÀREA D’ESTUDIANTS I COMUNITAT

SERVEI D’ESTUDIANTS 

CONSULTES 

Una de les línies principals de treball del Servei d’Estudiants és l’atenció directa a les consultes 
dels estudiants. Aquesta tasca ha estat desenvolupada per la persona responsable del Servei, amb 
la col·laboració de dos becaris a temps parcial.

El nombre de consultes que s’han atès durant el curs han estat 1.937 (*sense les del mes 
de juliol). Això ha suposat un increment del 29,13%, en relació amb dades en registrades durant 
el mateix període del curs 07-08 (1.500 consultes). 

El mes de juliol és realitzen les matrícules de nova incorporació i de continuïtat a la 
Universitat. Això comporta una mitjana de 300 consultes més (curs 07-08: 347 consultes, total 
1.847; previsió del curs 08-09: 2.237 consultes, un 21% d’increment aprox.)   

L’àmbit temàtic que continua enregistrant el major nombre de consultes és l’“allotja-
ment”, amb un 60,9% (1.180 consultes), seguit d’“altres” (30,6%, 592 consultes) on es recull tot 
allò que fa referència a gestions acadèmiques, cursos no reglats, activitats culturals, la ciutat, vida 
social, exestudiants..., i “transports” (5,2%, 101 consultes). En molta menor proporció, “treball” 
(3,3%, 64 consultes). 

Altres

Transport

Treball

Allotjament

0 200 400 600 1.000 1.200800

1.180

592

64

101

Consultes segons eixos temàtics

Pel que fa a “allotjament”, 283 consultes corresponen a informació sobre els diferents 
tipus d’allotjament que un estudiant pot trobar a Vic (283 consultes, un 24%). En les consultes 
sobre tipus d’allotjament concret, el major nombre corresponen a “pisos per compartir”, un 
22,8% (269 consultes), seguit de les consultes sobre “pisos de lloguer”, un  20,8% (246 consultes). 
Altres tipus d’allotjament com “residències d’estudiants” (només dues en funcionament, durant 
aquest passat curs), i el programa “Viure i Conviure”, que gestiona la Fundació Obra Social de 
Caixa Catalunya, dels quals també s’informa des del Servei, només registren un 6,78% (80 con-
sultes) i un 1,86% (22 consultes), respectivament, del total de les consultes sobre allotjament. 



24%

14,20%

20,80%

9,60%

22,80%

6,80%

1,90%

Info. general

Pis ll.O

Pis ll.c

Pis c.o

Pis c.c.

Residències d’estudiants

Programa Viure i Conviure

Consultes eix Allotjament

Pel que fa a les ofertes de pisos, en comparació amb el mateix període del curs 2007-
2008, s’ha experimentat un lleuger increment de les ofertes per part dels propietaris (167 con-
sultes, 2008-2009; 137 consultes, 2007-2008),  mentre que els pisos per compartir es mantenen 
amb poca variació (113 consultes).

Pel que fa a les altres temàtiques, els percentatges són els següents: 

36%

34%
Bus

Borsa Trans

Consultes eix Transports

Bici Vic
27%

3%

Tren21%

13%

12%

54%

Gestió
acadèmica

Activitats
 culturals

Exestudiants

Altres

Consultes eix Altres

Tot i no estar comptabilitzades de forma exhaustiva, ni ser una tasca pròpia del Servei 
d’Estudiants, també s’han atès consultes sobre la Borsa de Treball en absència de la persona 
encarregada d’aquest servei.
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80%

20%

Of. Treball

Info. Borsa

Consultes eix Treball 08-09

Com es desprèn de la gràfica següent, els mesos amb més consultes són els que coin-
cideixen amb moviments d’alumnes a la Universitat, sigui per matrícules o per canvi de curs. 
Aquest increment es comença a notar sensiblement a partir de la realització de la Jornada de 
Portes Obertes que enguany tingué lloc durant el mes de març. Només durant aquesta jornada es 
registraren un total de 166 consultes (un 8,56% del total).  En aquest cas la recerca d’informació 
la realitzen majoritàriament els estudiants i els seus pares. 

La punta més alta de consultes s’enregistren, però, els mesos de setembre (27,31%) i de 
juliol (pendents de totalitzar).   

Consultes per mesos
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Pel que fa al canal de recepció de la consulta, tot i l’increment notable de l’ús de les 
noves tecnologies, el major nombre es continuen rebent de forma presencial (1.243). Pel que fa 
al correu electrònic, durant el curs 2008-2009 s’han rebut un 279 consultes. Aquest mitjà ja no 
sols l’utilitzen els estudiants Erasmus per contactar amb el Servei i accedir a la informació de la 
Borsa d’Habitatge, sinó també els estudiants autòctons. L’ús d’aquest mitjà s’ha incrementat un 
55% respecte al curs 2007-2008
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21%

65%

PresencialTelèfon

Canal de recepció

Correu electrònic

14%

En les dades estadístiques adjuntes es diferencia la consulta dels usuaris. És a dir, s’en-
tén per usuari tota aquella persona que acut al Servei de forma individual, faci o no una consulta. 
En canvi, una consulta pot ser formulada per 1, 2 o més usuaris. El col·lectiu femení continua 
sent majoritari entre els usuaris del Servei  (1.266 dones, 707 homes).

Homes 46

Dones 102

64% 36%

HomesDones

Consultes segons gènere

ALTRES ACTIVITATS

L’altra línia de treball són activitats orientades als estudiants: 

L’UVic. cat

S’ha continuat l’edició del butlletí digital UVic.cat, reprès a finals de 2006. El format 
bloc continua aportant un dinamisme, no aconseguit en anterior formats, que fa més àgil la ges-
tió de notícies, evitant que s’hagi d’acumular la informació en espera del dia de l’edició. En qual-
sevol moment, qualsevol de les persones autoritzades poden fer-hi la seva aportació. A banda 
d’aquestes incorporacions d’informacions puntuals, s’ha aconseguit l’objectiu plantejat durant 
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el curs passat de donar-li una periodicitat quinzenal, en què s’enviava un correu als estudiants 
notificant que tot el contingut que hi trobarien era nou. Arran d’aquestes notificacions, s’ha 
registrat una mitjana de 150 consultes, el dia de la notificació, i d’unes 100 l’endemà. 

Durant aquest curs s’ha incorporat al bloc una secció dedicada a publicar fotografies 
d’actes de la Universitat. Tot i que principalment s’hi han recollit fotografies d’actes esportius, 
també s’hi pot trobar una mostra d‘activitats dels estudiants internacionals i de la primera Festa 
Major de la UVic. 

 Per al curs 2009-2010 ens plantegem aconseguir més participació i implicació de 
l’alumnat en l’edició del bloc.  

Tallers de desenvolupament personal

Durant el curs 2008-2009 s’han programat, conjuntament amb altres àrees de la 
Universitat, dos tallers dels denominats de desenvolupament personal. L’objectiu principal 
d’aquest tipus de formació és proporcionar eines per al desenvolupament personal de l’alumnat 
fora del món acadèmic.  

El primer, amb molt bona acollida entre els estudiants, va ser el de “Cuina intel·ligent 
per a estudiants inexperts”. Aquest era el segon any consecutiu que es programava i es va comp-
tar, com en la primera edició, amb la col·laboració de l’empresa Bon Preu.  Es va dur a terme 
durant tres dies del mes de novembre i el professor fou l’Isidre Vila, docent de la UVic. El curs 
donava pautes per a uns bons hàbits alimentaris i facilitava recursos per a l’emancipació dels 
joves estudiants. 

El segon taller es va programar amb el Servei d’Orientació Psicopedagògica de la UVic, 
i l’impartí la professora Montserrat Rizo. La finalitat era que els assistents aprenguessin tècni-
ques que els permetessin gestionar la tensió en situacions de pressió, com ara l’època d’exàmens 
per alguns estudiants. 

Relació amb entitats i associacions 

Una de les tasques del Servei d’Estudiants de la UVic consisteix en la transmissió d’in-
formació i la col·laboració amb les entitats i associacions de la Universitat: el Consell d’Estudi-
ants, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), amb més presència a la Universitat 
des d’aquest curs, i el Vic-View (En Plenes Facultats). 

Amb el Consell d’Estudiants s’han fet reunions periòdiques per concretar aspectes del 
seu funcionament i per treballar en la implantació del programa Altaveu3, enllaçat a l’UVic.
cat, i per a la redacció i adequació del seu reglament, en vies d’aprovació, a l’esborrany del 
Ministeri de Ciència i Innovació (“Estatuto del estudiante universitario”).

Pel que fa al Sindicat d’Estudiants, a banda de facilitar-los espais per a la realització 
de xerrades i la logística necessària per al referèndum relatiu a l’aplicació del Pla Bolonya, el 
Servei d’Estudiants ha col·laborat en els diversos actes de la primera Festa Major de la UVic, 

3.  Programa en el qual els estudiants poden aportar suggeriments de millora, bàsicament pel que fa a aspectes d’infraes-.  Programa en el qual els estudiants poden aportar suggeriments de millora, bàsicament pel que fa a aspectes d’infraes-
tructures. 
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que tingué lloc el passat 21 de maig, facilitant-los suport i assessorament i fent d’enllaç amb 
els diversos departaments de la Universitat. 

Per dur-la a terme, els membres del SEPC, juntament amb alguns membres del 
Consell d’Estudiants, crearen una comissió que s’encarregà de desenvolupar el programa 
d’actes. La bona acollida d’aquesta edició ha portat els membres de la comissió a proposar 
la data de la Festa Major 2010.   

Pel que fa al Vic-View, els hem facilitat la logística per a les seves activitats habi-
tuals. Enguany també vam ser l’enllaç entre aquesta entitat i la Secretaria de Joventut, que 
van dur a terme de forma conjunta una activitat dins del recinte de la Universitat el Dia de 
la Sida. 

Pel que fa a entitats i organismes externs, s’ha continuat i en alguns casos intensifi-
cat les línies de treball empreses en cursos anterior, com l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Vic amb motiu de l’organització de la primera Festa Major de la Universitat. També 
s’ha mantingut el contacte amb la Fundació Obra Social de Caixa Catalunya, que gestiona 
programes relacionats amb l’intercanvi intergeneracional com Viure i Conviure, d’aplicació 
a Vic, i Tens temps?, d’intercanvi de temps per a ajuda mútua. La línia de treball ha estat po-
tenciar el primer i intentar la introducció del segon.

Les entitats de Vic i comarca amb les quals s’ha mantingut més contacte, sobretot 
pel que fa a intercanvis d’informació, són els Punts d’Informació Juvenil (presents a gaire 
bé tots els municipis de la comarca), i a través seu, amb les àrees de cultura dels respectius 
ajuntaments. També amb Creu Roja, Òmnium Cultural, l’IMAC, el Museu de la Pell, i amb 
l’Institut del Teatre d’Osona per al qual s’ha continuat fent la venda d’entrades del cicle “Els 
Dijous a l’IT” amb molt bona acollida entre els estudiants.

DADES ESTADÍSTIqUES 

Nombre de consultes per mesos    Total consultes per àrees

Agost1 46 Allotjament 1.180
Setembre 251 Treball 64
Octubre 126 Transports 101
Desembre 83 Activitat cultural 79
Gener 91 Gestió Acadèmica 3 125
Febrer 120 Exestudiants 70
Març 296 Altres 2 318
Abril 80 2. S’hi registren totes aquelles consultes sobre la vida social de 

l’estudiant fora de la Universitat (lloguer de taquilles, ciutat, 
salut, ONG, etc.) 
3. S’hi registren principalment consultes referents a l’accés a la 
Universitat, dates de matrícula... Tota aquesta informació es 
dóna amb els referents facilitats per l’AGA

Maig 132
Juny 183
Total 1.937

1. Dades de l’última setmana
Falten les dades del mes de juliol 
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Consultes d’allotjament 

Consultes per àrees
Informació general 283
Oferta pisos per llogar 167
Consulta pisos per llogar 246
Oferta pisos per compartir 113
Consulta pisos per compart. 269
Residències 80
Viure i conviure 22
Total 1.180

Informació i gestió de taquilles

*Dades del període 9 d’octubre de 2008 a 10 de febrer de 2009, data de l’últim lloguer.

Les consultes i gestions sobre taquilles es comptabilitzen en l’apartat  ”Altres”.

Tipologia Quantitat
Consulta procediment 18
Llogades pel curs 9
Llogades per dia 4

Consultes registrades sobre taquilles 

Mes Quantitat
Octubre 08 12
Novembre 08 4
Desembre 08 0
Gener 09 1
Febrer 09 1
Total 18

Taquilles llogades per mes

Mes Quantitat
Octubre 08 8
Novembre 08 1
Desembre 08 0
Gener 09 0
Febrer 09 4 0
Total 9
4 fins al 10 de febrer de 2009

Taquilles llogades per dies segons mesos 

Mes Quantitat
Octubre 08 1
Gener 08 1
Febrer 08 2
Total 4
Aquest tipus de lloguer s’ha realitzat un dilluns o un 
divendres, dies de més mobilitat d’estudiants.
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Nombre d’usuaris 

Consultes per usuaris Entenent per “usuari” tota aquella persona 
que acut al Servei, no necessàriament en 
persona. Per contra, “consulta” fa referèn-
cia a la recerca d’informació concreta

Homes 707
Dones 1.266
Total 1.973

Canal de recepció de les consultes 

Canals de recepció
Presencial 1.243
Telèfon 415
Correu electrònic 279
Total 1.937

Majoritàriament, els usuaris continuen adreçant-se al Servei d’Estudiants de forma presen-
cial, tot i la importància creixent d’altres mitjans com el telèfon i el correu electrònic.

Resum de consultes ateses curs 2008-09
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Agost 13 10 12 7 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 16 35 11 22 13

setembre 90 30 74 38 133 33 7 9 15 1 8 3 14 2 36 30 6 529 375 1 26 182 322 380 116 33

Octubre 28 10 7 10 46 5 0 1 12 1 1 3 3 16 20 71 17 251 232 2 18 92 192 173 42 32

Novembre 11 8 7 3 8 2 0 0 7 0 0 0 1 4 4 48 23 126 119 2 7 46 84 69 30 27

Desembre 14 12 8 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 6 4 21 6 83 72 2 0 32 55 49 16 18

Gener 9 8 12 14 25 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 11 3 91 95 0 2 10 21 46 19 26

Febrer 12 11 9 8 19 1 1 0 2 0 0 0 0 10 15 26 6 120 102 5 17 43 76 58 31 31

Març 17 7 7 5 11 6 1 3 6 0 0 0 2 13 12 38 2 130 121 2 15 51 92 84 40 10

JPO 36 - 17 - 9 21 6 0 3 1 23 31 7 5 5 2 - 166 166 62 91 166   

Abril 7 9 13 1 4 2 0 0 3 0 0 0 0 11 6 22 2 80 77 0 6 25 67 44 10 26

Maig 21 20 41 11 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7 7 16 2 132 125 4 8 67 103 63 40 29

Juny 25 42 39 13 7 3 2 0 1 0 1 0 0 2 12 33 3 183 170 2 11 81 128 100 49 34

Juliol                  0         

Total 283 167 246 113 269 80 22 13 51 3 34 37 27 79 125 318 70 1937    707 1266 1243 415 279

DOLORS RIbA

Responsable del Servei 



SERVEI D’ESPORTS 

CONVENIS AMb ENTITATS

Durant el curs 2008/2009 la comunitat universitària s’ha pogut beneficiar d’avantat-
ges i descomptes a les institucions i empreses: Club Patí Vic, Club Atlètic Vic, Pàdel Osona, 
Unió Esportiva Vic, Institut Municipal d’Esports, Rocòdrom, Fitness Vic, Gimnàs Josep M. 
Vilà, Espai Salut, Espirulina, Pitch & Putt Mas Gurumbau, Selvaventura, Anigami, Sk Kayak, 
botigues Intersport. 

Han fet ús de les instal·lacions esportives un total de 1.100 persones. 

CURSOS I ACTIVITATS

Durant el curs 2008/2009 hem organitzat 3 edicions de tai txi, un curs d’aeròbic i toni-
ficació, 1 curs d’escalada i una esquiada universitària a Vallter. 

COMPETICIONS INTERNES

Des del Servei d’Esports de la UVic hem organitzat un seguit de torneigs amb una 
participació d’estudiants molt elevada.  

III Trofeu Garrí – 80 persones 
4ª edició de la Lliga interna de futbol sala – 150 persones
2n Open de tennis UVic  – 25 persones
1r Open de pàdel – 32 persones
5ª edició de la Bóta Cup de rugby – 150 persones 
2n Torneig de volei 4x4 mixt – 40 persones 
Total participants en competicions internes: 477 persones

CAMPIONATS DE CATALUNyA UNIVERSITARIS D’ESPORTS D’EqUIP

La UVic ha estat la quarta universitat amb més participació als Campionats de 
Catalunya Universitaris d’esports d’equip. 

Futbol 11 masculí
Futbol 7 femení
Futbol sala femení i masculí
Bàsquet femení i masculí 
Voleibol femení i masculí
Handbol femení i masculí 
Rugbi femení i masculí 
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Hoquei patins mixt
Futbol platja masculí 
Total d’esportistes participants en esports d’equip: 224 persones 

CAMPIONATS DE CATALUNyA UNIVERSITARIS ORGANITzATS PER LA UVIC

La UVic ha organitzat 1a Jornada dels CCU de Rugbi a 7 Femení (novembre), CCU 
d’Hoquei patins mixt (novembre), CCU de Futbol 7 femení (novembre).

CAMPIONATS DE CATALUNyA UNIVERSITARIS D’ESPORTS INDIVIDUALS 

Participació Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports Individuals: 
atletisme (6 participants), bàdminton (2 participants), cross (4 participants), duatló (4 

participants), escalada (5 participants), esquí (4 participants), golf (1 participant), judo (1 par-
ticipant), karate (1 participant), marató (1 participants), natació (9 participants), orientació (1 
participant), pàdel (2 participants), tennis (8 participants), tennis taula (1 participant), triatló (5 
participants), volei platja (6 participants).

Total esportistes participants: 61

CAMPIONATS D’ESPANyA UNIVERSITARIS

Participació als Campionats d’Espanya Universitaris: cross (4 participants), esquí (4 
participants), golf (1 participant),  judo (1 participant), karate (1 participant), natació (1 partici-
pant), rugbi femení (12 participants), triatló (5 participants), volei platja (4 participants). 

Total esportistes participants individuals: 21 
Total esportistes participants en esports d’equip: 12

Usuaris del Servei d’Esports: 1.895 persones

RAMON PUJOL

Responsable del Servei
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SERVEI MÈDIC D’EMPRESA

Durant el curs 2008-2009 el Servei Mèdic d’Empresa ha atès un total de 159 consultes.

Professors: 102
Estudiants: 12
Professionals de serveis: 45

La distribució d’aquestes consultes ha estat:

Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 68
Durant l’horari d’infermeria: 49
Fora de l’horari de consultori: 42

Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal. Es varen vacunar 
57 persones. S’ha aprofitat l’administració d’aquesta vacuna antigripal per col·laborar amb la 
campanya de detecció de la hipertensió arterial, i per donar informació sobre la importància de 
la prevenció primària i el control de la resta de factors de risc de malalties cardiocirculatòries, 
fonamentalment el tabac.

MIqUEL yLLA I bORé

Responsable del Consultori Mèdic



SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Durant el curs el Servei d’Orientació Psicopedagògica ha atès un total de 74 persones. D’aquestes, 
44 han estat ateses individualment, 10 en el taller de relaxació, i 20 en el taller d’orientació de 
la Jornada de Portes Obertes.

 Amb totes les persones ateses individualment s’ha treballat com a mínim dues sessions, 
i en alguns casos sis, que ha estat el màxim.

 El 77% de les persones ateses han estat dones, i el 23% homes. 
 Pel que fa als cicles en què consulten, el 85% són estudiants de primer cicle  i el 10% 

són de segon cicle. El 5% restant són professorat i personal d’administració i serveis.
 Pel que fa al centre, el 25% són de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, el 34% de 

la Facultat d’Educació, el 19% de l’Escola Politècnica Superior, el 2% de la Facultat de Ciències 
Humanes, Traducció i Interpretació, i el 20% de la Facultat d’Empresa i Comunicació.

PILAR PRAT

Responsable del Servei
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SERVEI VIC-VIEW

Aquest curs 18 estudiants varen rebre formació per passar a formar part activa del projecte 
En Plenes Facultats. La majoria de les voluntàries (totes eren dones) pertanyien als estudis de 
Teràpia Ocupacional (50%), d’Infermeria (38,9%), i Publicitat i Relacions Públiques (11,1%).

Abans de començar la formació es passà a les assistents un test per obtenir una infor-
mació objectiva del seu nivell de coneixements en temes de drogues i sexualitat. Un cop finalit-
zada la formació es passà el mateix test per tal d’obtenir uns indicadors objectius sobre el grau 
d’adquisició d’informació i ampliació de coneixements del grup.

Valoració global de la mitjana de la formació (puntuació màxima 5):  4,72 punts.

TALLER DE COUNSELLING I HAbILITATS COMUNICATIVES

Participants: 16 estudiants. Assistència al taller: 12 estudiants. Grau d’assistència: 75%. 
El fet d’haver realitzat el taller es un dels ítems més valorats per les assistents amb un 5,16% 
sobre 6; la credibilitat va rebre un 4,92%, i el grau d’interès del contingut en un 4,83%. Altres 
ítems valorats positivament són l’empatia (5,08%) i claredat (4,92%) del professional. 

TALLER DE MÀRqUETING SOCIAL

De les 14 voluntàries, 7 van assistir-hi. La baixa assistència es deu a la coincidència amb 
un seminari obligatori de la carrera a la qual pertanyien la meitat de les voluntàries del projecte. 
Durant aquest període dues de les voluntàries van abandonar per incompatibilitat d’horaris amb 
el treball. Grau d’assistència: 50%. La realització del taller es va valorar amb un 4,71 sobre 6; i 
amb un 5 sobre 6 els coneixements adquirits. Els altres ítems més valorats són la comprensió i 
credibilitat del taller, amb un 5,14, i la professional que l’impartia, amb un 4,86.

TALLER “CONSUM DE DROGUES I REDUCCIÓ DE RISCOS”

Van assistir-hi 11 de les 14 persones voluntàries. Grau d’assistència: 78’6%. Els ítems 
més valorats són credibilitat del taller (5,64 sobre 6), la comprensió (5,36 sobre 6) i la utilitat, 
amb un 5,09 sobre 6. Un altre ítem valorat positivament amb un 5 sobre 6 són als coneixements 
adquirits.
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SERVEI D’INSERCIÓ LAbORAL / bORSA DE TREbALL 

El curs acadèmic 2008/2009 ha servit per consolidar el nou aplicatiu web d’inserció laboral que 
va entrar en funcionament l’1 de gener del 2008 i que va comportar millores importants tant per 
als estudiants, com per als titulats i les empreses. 

El nombre total d’usuaris que han utititzat l’aplicatiu web de la Borsa de Treball aquest 
any ha estat de 1.449. El nombre d’ofertes de treball rebudes ha estat de 613, i els titulats i estu-
diants d’últim curs han enviat un total de 1.690 curriculums a les empreses.

Per quart any consecutiu s’ha elaborat l’estudi d’inserció laboral (observatori laboral) 
dels titulats del curs acadèmic 2007/2008 amb l’objectiu d’analitzar la seva situació laboral i el 
grau de satisfacció amb la UVic. Es van fer 283 enquestes que suposen aproximadament el 35% 
dels titulats del curs acadèmic 2007/2008. Es poden consular els resultats de l’estudi al web 
www.uvic.cat/insercio.

Destacar la col·laboració amb la V Fira Universitat Empresa celebrada el 26 de març i 
la difusió que s’ha fet del servei a empreses i entitats de Catalunya per correu electrònic i díptics 
informatius.

DADES ESTADÍSTIqUES DELS CURS ACADÈMIC 2008/09 (I COMPARACIÓ AMb EL CURS 
2007/08)

Informació sobre els usuaris:

Usuaris registrats a la Borsa de Treball:

Curs 07/08 Curs 08/09 Total

Estudiants 369 633 1.002

Titulats i/o estudiants d’últim curs 423 448 871

Empreses 423 363 786

TOTAL 1.212 1.449 2.661

Titulats i/o estudiants d’últim curs registrats a la Borsa de Treball:

curs 07/08 curs 08/09 Total

FEC Ciències Empresarials 25 28 53

 Administ. d’Empreses 16 17 33

 Turisme 8 10 18

 Periodisme 9 10 19

 Comunicació Audiovisual 5 20 25

 Publicitat i Rel. Públiques 23 25 48
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  86 110 196

EUCS Fisioteràpia 60 54 114

 Infermeria 11 15 26

 Nutrició Humana i Dietètica 28 42 70

 Teràpia Ocupacional 36 31 67

  135 142 277

     

FE Educació Social 29 28 57

 Ciències de l’Activitat Física 18 19 37

 Psicopedagogia 6 0 6

 Mestre Educació Infantil 18 22 40

 Mestre Educació Primària 4 7 11

 Mestre Educació Especial 11 10 21

 Mestre Educació Estrangera 6 3 9

 Mestre Educació física 6 7 13

  98 96 194

     

FCHTD Biblioteconomia i Document. 4 3 7

 Traducció i Interpret. 34 18 52

  38 21 59

     

EPS Biotecnologia 12 14 26

 Ciència i Tecnol. Aliments 7 6 13

 Ciències Ambientals 16 11 27

 Electrònica Industrial 5 6 11

 Industries Agràries i Aliment. 12 16 28

 Informàtica Gestió 3 9 12

 Informàtica Sistemes 1 3 4

 Sistemes Telecomunicacions 7 6 13

 Org. Industrial (2n cicle) 3 8 11

  66 79 145

     

TOTAL: 423 448 871

Enviament de currículums a les empreses:

curs 07/08 curs 08/09 Total

C. Vitae enviats 535 1.690 2.225
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Informació sobre ofertes laborals:

Ofertes de treball rebudes segons perfil:

Curs 07/08 Curs 08/09 Total

Per a estudiants de primers cursos 128 157 285

Per a titulats i/o estudiants últim curs 470 456 926

TOTAL 598 613 1.211

Ofertes de treball per titulacions:

Curs 07/08 Curs 08/09 Total

FEC Ciències Empresarials 62 28 90

 Administ. d’Empreses 41 31 72

 Turisme 7 2 9

 Periodisme 4 6 10

 Comunicació Audiovisual 3 3 6

 Publicitat i Rel. Públiques 4 8 12

  121 78 199

EUCS Fisioteràpia 17 36 53

 Infermeria 41 64 105

 Nutrició Humana i Dietètica 24 15 39

 Teràpia Ocupacional 29 34 63

  111 149 260

FE Educació Social 27 39 66

 Ciències de l’Activitat Física 7 17 24

 Psicopedagogia 4 9 13

 Mestre Educació Infantil 7 15 22

 Mestre Educació Primària 11 6 17

 Mestre Educació Especial 5 3 8

 Mestre Educació Estrangera 5 4 9

 Mestre Educació física 1 0 1

  67 93 160

FCHTD Biblioteconomia i Document. 3 1 4

 Traducció i Interpret. 15 15 30

  18 16 34

EPS Biotecnologia 1 4 5
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 Ciència i Tecnol. Aliments 10 17 27

 Ciències Ambientals 19 13 32

 Electrònica Industrial 23 11 34

 Industries Agràries i Aliment. 13 14 27

 Informàtica Gestió 36 29 65

 Informàtica Sistemes 31 22 53

 Sistemes Telecomunicacions 4 7 11

 Org.Industrial (2n cicle) 16 3 19

  153 120 273

 TOTAL: 470 456 926

RAMON VERDAGUER

Responsable del Servei
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CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SÍRIUS-OSONA

Durant el curs 2008-2009 el Centre per a l’Autonomia Personal Sírius-Osona ha desenvolupat 
la seva tasca amb una dedicació de 12 hores setmanals, repartides en quatre dies, en el mateix 
horari i espai que els cursos anteriors, tot i que en diverses ocasions s’ha ampliat l’horari per 
adaptar-lo a les necessitats dels cursos de formació. L’activitat del Centre es pot agrupar en 
dues tipologies: les consultes individuals, corresponents a demandes d’una persona o família, i 
les activitats de formació, que generalment són en grup.

Les consultes individuals es poden resumir en 62 consultes inicials que han suposat 136 
demandes.

La consulta individual es dua terme a través de les vies següents:

Modalitat d’inici de les consultes 

Correu electrònic 10

Telèfon 15

Desplaçament al centre 37

Total 62

Les demandes han estat: consultes sobre ajudes tècniques; consultes sobre l’adaptació 
de l’entorn, majoritàriament sobre l’adaptació del domicili; informació d’ajuts econòmics; al-
tres recursos corresponents a serveis diversos. Les visites al centre inclouen la demostració i/o 
l’entrenament de l’ús de les ajudes tècniques. 

La taula recull les accions realitzades:

Tipologia de les demandes d’assessorament

Ajudes tècniques/productes de suport 45

Adaptació de l’entorn 11

Ajuts econòmics 63

Altres recursos  4

Visites al centre/ demostració de productes 13

Total demandes 136

En molts casos l’especificitat de la demanda fa que calgui una tasca de recerca àmplia 
que implica la consulta de diverses bases de dades, distribuïdors o fabricants. Així mateix, la 
resolució de les demandes requereix un seguiment que pot ser telefònic, a través del correu elec-
trònic, amb visites successives al centre... El total de casos amb seguiment ha estat de 44, però a 
la pràctica, cada seguiment ha comportat més d’una acció, tal com es veu a la taula següent: 
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Tipus de seguiment de les consultes

 1-2  accions seguiment 22

 2-3  accions de seguiment 10

 + 3  accions de seguiment 12

Total de casos amb seguiment 44

Pel que fa a les activitats de formació, destaquem que han visitat el Centre, amb un 
objectiu formatiu, 499 persones. 

Aquestes visites en el context d’activitats formatives es planifiquen amb els docents 
del curs i s’adapten a les necessitats del grup. Es fan en grups reduïts de 8 a 10 persones i, en 
diferents ocasions, la visita al Sírius s’ha complementat amb la utilització d’algun espai o recurs 
de la UVic, com ara la visita al laboratori de Teràpia Ocupacional i el seu equipament, per per-
metre el desdoblament dels grups. La durada de cada visita de curs és de dues a tres hores. Els  
recursos humans són un terapeuta ocupacional i un becari i becària del Sírius. L’alumnat dels 
cursos de formació ocupacional procedia d’una àmplia zona del territori: Vic, Girona, Anglès, 
Ripoll i Salt.

A continuació es pot observar la tipologia de formació rebuda al centre.

Tipus de formació Nombre de cursos Nombre de persones

Formació ocupacional externa a la UVic 16 242

Formació ocupacional vinculada a la UVic   2 17

Grau mitjà en Atenció Sociosanitària 1 30

Grau mitjà en Integració Social 1 27

Diplomatura Infermeria UVic 2 130

Diplomatura Fisioteràpia UVic 1 28

Diplomatura Teràpia Ocupacional UVic 1 25

Total 24 499

Altres activitats de formació del curs 2008-2009 han estat:

Organització, amb l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) i Help Concept, 
de la Jornada sobre Adaptació de Vehicles. 28 de gener de 2009.

Organització del curs “Actualització en productes de suport per a la mobilitat perso-
nal”, conjuntament amb INVACARE. 27 de març de 2009.

Col·laboració en l’organització de la V Matinal de Teràpia Ocupacional. 28 de maig de 
2009.
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Col·laboració en l’organització de la II Jornada d’Accessibilitat Universal: “Disseny 
d’entorns, serveis i institucions per a tothom”, organitzada per la UVic el 18 de juny de 2009.

Sessió de formació sobre accés a l’ordinador, a la seu d’ADFO, amb la col·laboració de 
UTAC- Sirius de BCN. 4 de juny de 2009.

Volem destacar finalment la cessió per part de la família de la Sra. Dolors Pietx i 
Raurell d’una Caixa de la Memòria.

MIREIA DATSIRA

Responsable del Centre
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SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A ESTUDIANTS AMb DISCAPACITAT 

El Servei ha assessorat 12 estudiants durant el curs: 3 amb una discapacitat reconeguda i 9 amb 
una de temporal, o bé en procés de reconeixement de la seva situació. En tots els casos s’ha 
portat a terme un procés d’atenció individualitzada. En 5 casos han calgut adaptacions no sig-
nificatives, en 3 s’han proporcionat productes de suport i en 1 cas s’ha proporcionat assistència 
personal. També s’han fet 4 valoracions inicials a futurs estudiants. També s’han atès 6 consultes 
de professors d’estudiants amb discapacitat.

 S’ha gestionat l’“Ajut a les universitats de Catalunya per col·laborar en el finançament 
de recursos materials, ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d’oportunitats de l’es-
tudiantat amb discapacitat (UNIDISCAT)” tant de l’any 2008 (justificació), com del 2009 (sol-
licitud i acceptació). 

 S’ha representat la UVic a la comissió tècnica UNIDISCAT, i el 16 d’abril de 2009 es 
va assistir a la primera Jornada UNIDISCAT a Barcelona.

 S’han participat en la redacció del conveni de col·laboració entre la UVic i la Fundación 
Manpower amb l’objectiu desenvolupar actuacions de sensibilització, formació, assessorament 
i promoció per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

 S’han fet tasques de difusió de beques i productes de suport dirigits als estudiants uni-
versitaris o ja graduats amb discapacitat.

 S’ha fet una valoració de l’estat dels lavabos de la UVic, conjuntament amb l’Àrea d’In-
fraestructures i Manteniment, per conèixer-ne l’adequació per a les persones amb discapacitat 
i portar a terme les accions necessàries.

 Els dies 7 i 8 de maig de 2009 es va assistir al tercer Workshop de Bones Pràctiques dels 
Serveis de Suport a la Discapacitat i Primera Trobada RUNAE, a la Universitat d’Alacant.
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OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL

ACTIVATS CULTURALS I/O DE LLEURE DE CAIRE INSTITUCIONAL

— Representació a la comissió d’activitats culturals de la Xarxa Vives d’Universitats
— Caminada popular, octubre 08 (organitza: Jaume Cristòful)
— Exposició Clàssics i Més. L’editorial Barcino i Josep M. de Casacuberta, octubre 08 al Museu de 

l’Art de la Pell (Fundació Lluís Carulla i Càtedra Verdaguer).
— Exposició i conferència, La presència de Mercè Rodoreda arreu del món, octubre i novembre 08 

(CEID i Càtedra Verdaguer). Gestió itinerància: Caldes, Argentona, i Ripoll.
— Recital de nadales a càrrec de Lluís Soler, desembre 08 (Càtedra Verdaguer).
— Plantes, planetes gegants i planetes extrasolars. En el marc de la Setmana de la Ciència 2008. Amb 

la col·laboració de la Fundació Observatori Esteve Duran. Febrer.
— Exposició i xerrades, 80 anys d’atletisme femení als jocs olímpics (Amsterdam 1928 – Pekín 2008). 

Vestíbul Edifici B.  Març.
— Exposició República! Cartells i cartellistes (1931-1939). Cessió material: Museu d’Història de Ca-

talunya. Vestíbul Torre dels Frares. Abril. 
— Plataforma Cultural de la UEV  (maig i juny 09)

.  Homenatge a l’equip d’excavacions de l’Esquerda i encomi a càrrec de Consol Blanch

.  5a Mostra d’Arts de la UVic. Escriptures. 

.  VII Concurs fotogràfic de Medi Ambient – EPS

.  Exposició Mestres i Pedagogues  i Conversa amb Pilar Benejam en el marc del Projecte “Entrevis-
tes amb catalanes d’avui” (CEID)

.  Lliurament de “Diplomes al Mèrit Esportiu. UVic 2009” (Servei d’Esports)

.  Presentació del llibre La fam al món. Passat i present. (Eumo Editorial)

.  Exposició Algèria: un país denominat Al-Jaza’ir  (Xarxa Vives d’Universitats)

.  Sessió de cinema en el marc de la programació del CineClub Vic: Encounters at the End of the 
World.

.  Exposició La presència de Mercè Rodoreda arreu del  món. En col·laboració amb l’Ajun tament de 
Ripoll 

— Gestió de l’ Espai d’exposicions de l’Edifici B
— Gestió Itinerància exposició Esportistes Catalanes del segle XX  (CEID): Salou, Barcelona, Cal-

des, Universitat Ramon Llull i Xarxa de Bibliotques de la Diputació de Barcelona
— Gestió Itinerància exposició La presència de Mercè Rodoreda arreu del món a Caldes

ACTIVITATS DE SUPORT I D’ASSESSORAMENT A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Servei Estudiants
— Organització del curs “Cuina intel·ligent per a estudiants inexperts, 2a edició” (nov. 2009)
— Actes en el marc del programa de la Fundació Viure i Conviure (inauguració de curs (novem-

bre 2008) i participació en l’acte de clausura de curs (maig 2008)
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— Revista UVica’t - Servei d’Estudiants (difusió electrònica quinzenal)
— Activitats diverses del Consell d’Estudiants
— Activitats diverses del Vic-View  (1 de desembre. Dia Mundial de la Sida)

Servei d’Esports
— Acte de Lliurament  dels “Diplomes al mèrit esportiu. UVic 2009”, en el marc de la UEV
— Exposició 10è aniversari de l’equip rugbi (abril 09)

Aula de Teatre
— Presentació de l’obra Steve McQueen. 21 abril
— Mostra de Teatre de la XVU. Maig
— Participació a la Setmana de la Ciutadania, maig. (Ajuntament de Vic).

Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d’Osona
— Acte de benvinguda nous membres (Torre Frares, octubre 08)

Coral Universitària
— Cantada de nadales (brindis institucional, desembre 08)

Amics de l’Òpera
— 4 sessions durant el curs 08/09 (octubre, desembre, març i maig).

Càtedra Verdaguer
— Col·laboració en el VII Col·loqui Internacional Verdaguer – concert Museu Art de la Pell (no-

vembre 08).
— Col·laboració en el Congrés M. Àngels Anglada. Organització de l’exposició complementària 

a la Jornada (vestíbul Torre dels Frares). Abril.

Àrea de Relacions Internacionals
— Volta el Món amb la UVic (desembre 08). Decàleg Sigues lingüísticament sostenible, amb motiu 

de l’any internacional de les llengües (Serveis Lingüístics de la UVic). 

Àrea de Comunicació
— Revista “Fem UVic” per als exalumnes de la UVic (bimensual).
— Jornada de Portes Obertes (abri 2008): visites guiades a l’Aula de la Gent Gran. 
— Exposició cartells sostenibles (22 abril) .
— Seguiment del projecte Carnet Fem UVic Estudiants.

FCHTD
— Exposició Le Roussillon: images et mots. Coordinadora: Claude Carcenac. Vestíbul de la Torrre 

dels Frares. Febrer.

Aula L3 - Universitat d’Estiu de la UVic
— Suport en l’organització de la II Jornada d’Accessibiliat, en el marc de l’oferta acadèmica de la 

Universitat d’Estiu de la UVic 2009. Maig.
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GESTIÓ DE PETICIONS I PROPOSTES DE CARÀCTER LÚDIC I CULTURAL PROVINENTS 
D’ENTITATS I D’INSTITUCIONS ExTERNES

— Col·laboració en els XIII Col·loquis de Vic – Societat Catalana de Filosofia (octubre 
08).

— Orquestra Simfònica del Vallès (paisatges del món) – concert de cambra a la Sala d’Ac-
tes del Campus Miramarges (novembre 08).

— Col·laboració amb la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic – Jornada 
Medicina Humanitària a l’Aula Magna (novembre 08).

— Col·laboració CESO, Museu Episcopal de Vic i Temple Romà – cessió vitrines per a 
l’exposició Temps de sometents. Guerra del Francès i Batalla de Vic, desembre 08 /abril 09).

— Col·laboració Institut Teatre i IMAC – Anella Científica febrer 09 (L’incoronazione de 
Poppea).

— Orquestra Simfònica del Vallès – concert de cambra (maig 08).
— Orquestra Simfònica del Vallès - taller de percussió (maig 08).
— Col·laboració regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Vic – Setmana de la 

Ciutadania (maig 09).
— Xarxa Custòdia del Territori –Portes Obertes de la Xarxa en el marc de les Jornada de 

Portes Obertes de la UVic (març).

MONTSE SIMON

Resposable de l’Oficina 
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AULA DE TEATRE DE LA UVIC

—Participació amb una lectura dramatitzada de l’obra Reacció, de Lutz Hübner, al II 
Simposi de Teatre Infantil i Juvenil organitzat per la UAB i Xarxa Teatre. 16 d’octubre del 
2008.

—Curs d’Iniciació al Teatre, d’octubre a desembre (1r quadrimestre). Fer-lo és un re-
quisit indispensable per formar part de l’Aula de Teatre.

—Assaigs i muntatge de l’obra d’aquesta temporada: Steve McQueen, de Gerard Guix.
—Estrena d’Steve McQueen. 21 d’abril de 2009, a l’Institut del Teatre de Vic.
—Participació a la XIII Mostra de Teatre Universitari organitzada per la Xarxa Vives 

d’Universitats del 4 al 9 de maig. Aquesta mostra, de totes les Universitats dels Països Catalans, 
és itinerant i s’allotja cada any en una universitat diferent.

—Mostra de Teatre Interuniversitari de les universitats de Lleida, Tarragona, Vic i 
Girona, que enguany ha organitzat i allotjat la Universitat Rovira i Virgili el 18 i 19 de maig. 

—Participació a la Setmana de la Ciutadania, organitzada per l’Ajuntament de Vic al 
Centre Cívic del Remei, amb la representació de l’obra Steve McQueen. 21 de maig.

DOLORS RUSIÑOL
EVA MARICHALAR

Codirectores



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 207 visites als centres de secundària, 
que suposen un increment del 8% en relació al curs 07-08 i en les quals s’ha visitat més de 6.800 
alumnes; els 1.000 assistents a la Jornada de Portes Obertes, que es va celebrar el 28 de març de 
2009, i les més de 4.500 persones informades mitjançant la presència a les fires de Girona; Saló 
de l’Ensenyament; Futura; Berga; Mercat del Ram; Valls; Fira Play; Bilbao i Pamplona per donar 
a conèixer l’oferta educativa de la Universitat.

 Pel que fa a les accions de publicitat i relacions públiques, destaca la continuació de 
la campanya institucional amb el lema “Exit. Obre’t les portes al món”, i la gestió de les cam-
panyes dels màsters universitaris, Universitat d’Estiu, Escola d’Idiomes, e-week, entre altres. 
També s’ha celebrat l’11a edició dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat amb 157 treballs presentats. Enguany s’ha estrenat un nou aplicatiu 
informàtic, creat per l’Àrea de les TIC, que ha permès digitalitzar el procés. 

Al llarg d’aquest curs s’ha fet l’auditoria i el Pla de Comunicació Interna de la UVic, 
així com el Pla de Patrocini i Mecenatge, que s’engloben dins del paraigües del Pla de Relacions 
Públiques. I, juntament amb l’Àrea de les TIC, s’ha elaborat i dut a terme el projecte del nou 
web UVic.

A banda d’aquestes accions, s’ha continuat editant setmanalment l’Apunt i trimestral-
ment el Fem UVic (dirigit als antics alumnes). 

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

0

1.000
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6.800

ANNA FÀbREGAS

Directora de l’Àrea 
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GAbINET DE RECTORAT I COMUNICACIÓ

SERVEI DE PREMSA I PROTOCOL

La comunicació institucional i el Servei de Publicacions, com a elements que conformen el 
Gabinet de Rectorat, juntament amb l’Oficina de la rectora, ha treballat en la difusió dels ac-
tes i les activitats organitzats des de la Universitat de Vic, per tal d’aconseguir el màxim ressò 
mediàtic.

 Des del mes de març de 2009, l’Oficina de Premsa i Protocol i el Servei de Publicacions 
han passat a dependre del nou cap de Gabinet de Rectorat i Comunicació, Josep Nieto, que és 
el màxim responsable de la comunicació de la UVic.

 Pel que fa a l’Oficina de Premsa, durant tot el curs 2008-09 s’han redactat i enviat un 
total de 91 notes de premsa als mitjans de comunicació locals i nacionals, tant escrits com ràdios 
i televisions, així com als mitjans digitals, i s’han convocat 11 rodes de premsa, per a les quals 
s’han elaborat els dossiers de premsa corresponents. 

 Durant aquest curs s’ha redissenyat la pàgina de mitjans de comunicació de la pàgina 
web, de manera que fos de més utilitat per als periodistes dels mitjans de comunicació. 

 Enguany, i seguint la iniciativa encetada el curs passat, l’Oficina de Premsa i el Servei 
de Publicacions han elaborat altre cop el dossier especial de la Universitat d’Estiu, difós a través 
d’una edició de divendres del 9 Nou (en edició d’Osona i Ripollès i Vallès) (22.000 exemplars) 
de 8 pàgines. 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 604 
notícies, on 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 ha continuat la tasca de redacció i edició de la revista trimes-
tral Campus, l’òrgan de difusió extern de les notícies de la UVic. de les Memòries del curs acadèmic; 
de la Guia de Serveis i Avantatges; de les Guies de l’Estudiant, la lliçó inaugural del curs acadèmic, 
etc. S’ha ocupat de l’edició electrònica d’aquestes i altres publicacions, i ha participat en les ac-
tiviitats de l’Aula Segimon Serrallonga. El Servei coordina també, amb l’Àrea de Comunicació, 
l’edició de l’Agenda de l’Estudiant de la UVic i dels fulletons informatius de les carreres i serveis 
i de la revista d’Informació General de la UVic; les publicacions virtuals, l’apunt, informatiu de 
professors i PAS, fem.uvic d’exestudiants, uvic.cat d’estudiants i l’agenda del web UVic. 





EMPRESES VINCULADES

EUMO EDITORIAL

Durant aquest curs 2008-2009, les publicacions d’Eumo Editorial han superat els 1.500 
títols i la nòmina d’autors i autores s’ha situat en el miler.

En aquest marc, col·leccions com Referències o Jardins de Samarcanda han arribat a 
la xifra simbòlica de 50 títols publicats. Referències ho ha fet amb una excel·lent obra de Josep 
M. Salrach, La fam al món, i Jardins de Samarcanda, amb un recull de poemes del desaparegut 
Jordi Domènech.

Alhora, tal com podeu comprovar a les pàgines que segueixen, Eumo Editorial ha man-
tingut i ampliat la col·laboració, mitjançant la coedició d’obres, amb altres entitats i institucions 
culturals de la comarca i d’arreu del país.

La cloenda del curs 2008-2009 ha coincidit amb el trentè aniversari d’Eumo Editorial, 
ja que el primer títol publicat, Geologia d’Osona, va aparèixer dins la col·lecció L’entorn el juliol 
de 1979.

Des d’Eumo Editorial encarem el curs que ara comença amb el repte d’incorporar els 
suports digitals a l’edició de llibres.

MONTSE AyATS I COROMINA 

Directora

PUbLICACIONS EUMO EDITORIAL-UNIVERSITAT DE VIC. CURS 2008-2009

Joaquim Arenas i Margarida Muset. La immersió lingüística. A Catalunya, un projecte compartit. 
Col·lecció Documents. Eumo. Setembre de 2008.

Emília Anglada. Noms propis del Voltreganès. Eumo / Centre d’Estudis del Voltreganès. Setembre 
de 2008.

Reduccions. Revista de poesia, 91. Eumo. Octubre de 2008.
Josep M. Sala-Valldaura. Flors i carboni. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo / Cafè Central. 

Octubre de 2008.
Jordi Domènech. Obra poètica 1971-2002. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo / Cafè Central. 

Octubre de 2008.
Termcat. Espais Terminològics 2007. Neologia terminològica: el tractament dels manlleus. Col·lecció 

En Primer Terme. Eumo / Termcat. Novembre de 2008.
Anuari Verdaguer 2007. Eumo / Societat Verdaguer. Novembre de 2008.
Edgar Allan Poe. Els assassinats del carrer de la Morgue i altres contes. Col·lecció Català Fàcil. Eumo 

/ Universitat de Barcelona. Novembre de 2008.
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Daniel Romaní. L’esquí a Catalunya. 100 anys d’història. Col·lecció Tercer Temps. Eumo. 
Novembre de 2008

Josep Civit. Interior amb finestres. Col·lecció Documents. Eumo / Ajuntament de Roda de Ter. 
Novembre de 2008.

Sant Ponce i Maties Ramisa. El Casino de Vic 1848-2008. Col·lecció L’entorn. Eumo. Novembre 
de 2008.

Marta Comas, Encarna Molina i Mònica Tolsanas. Identitats. Educació, immigració i construc-
ció identitària. Col·lecció Conciutadania Intercultural. Eumo / Fundació Jaume Bofill. 
Novembre de 2008.

Jaume Ayats Abeyà. Cantar a la fàbrica, cantar al coro. Els cors obrers a la conca del Ter mitjà. 
Col·lecció La Turbina. Eumo / Museu Industrial del Ter. Novembre de 2008.

Ricard Torrents i Pere Farrés. A les envistes del Ter. Guia de la ruta literària entre Folgueroles i Roda 
de Ter. Col·lecció L’entorn. Eumo / Consell Comarcal d’Osona. Gener de 2009.

Ferran Izquierdo. Israel i Palestina: un segle de conflicte. Col·lecció Al dia. Eumo. Febrer de 2009.
Núria Vives. Racisme als centres educatius. Col·lecció Conciutadania Intercultural. Eumo / 

Fundació Jaume Bofill. Febrer de 2009. 
Reduccions. Revista de poesia, 92. Eumo. Febrer de 2009.
Manel Ollé. La Xina que arriba. Col·lecció Al dia. Eumo. Febrer de 2009.
Danielle Collobert. Allò doncs. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo / Cafè Central. Març 

de 2009.
Ferran Requejo i Eduard Gonzalo. Desigualtats en democràcia. Col·lecció Referències. Eumo. 

Març de 2009.
Carles Camps Mundó. En nom de la paraula. Col·lecció Jardins de Samarcanda. Eumo / Cafè 

Central. Març de 2009.
Josep Maria Salrach. La fam al món. Col·lecció Referències. Eumo. Març de 2009.

Imma Canal, Teresa Serra i Rosa Vilardell. Castellà. Cicle Inicial 1. Col·lecció Llibres per als 
alumnes. Eumo. Abril de 2009. 

Imma Canal, Teresa Serra i Rosa Vilardell. Castellà. Cicle Inicial 2. Col·lecció Llibres per als 
alumnes. Eumo. Abril de 2009. 

Eusebi Ayensa i Francesc Foguet. Compromís de poeta. Articles d’opinió de M. Àngels Anglada. 
Col·lecció Capsa de Pandora. Eumo. Abril de 2009.

Pere Ysàs (ed.). La configuració de la democràcia a Espanya. Col·lecció Referències. Eumo. Abril 
de 2009.

M. del Mar Serra i Montserrat Bigas. Llengua. Cicle Superior 1. Col·lecció Llibres per als alumnes. 
Eumo. Abril de 2009.

Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité. Manual d’estil. 4a ed. Col·lecció Llengua 
i Text. Eumo / Associació de Mestres Rosa Sensat / Universitat de Barcelona / Universitat 
Pompeu Fabra. Abril de 2009.

Montse Ayats, M. Carme Bernal, Francesc Codina i Assumpta Fargas. Primer Diccionari. 4a ed. 
Col·lecció Llibres per als alumnes. Eumo. Abril de 2009.

Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes resol tres casos. Col·lecció Català Fàcil. Eumo / Universitat 
de Barcelona. Abril de 2009.
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Termcat. Bibliografia. Criteris de presentació en els treballs terminològics. Col·lecció En Primer 
Terme. Eumo / Termcat. Maig de 2009.

Dolors Badia i Montserrat Vilà. Jocs d’expressió oral i escrita. 2a ed. Col·lecció Llibres per als 
alumnes. Eumo. Maig de 2009.

Sílvia Aymerich, Josep Joan Centelles i Pere Roig. Roger d’Orlhac. Col·lecció Solaris. Eumo. Maig 
de 2009.

Josep Lluís Micó i Andrea Vázquez. Moda, tendències i negoci. Col·lecció Al dia. Eumo. Juny de 
2009.

Cota Zero, 23. Eumo. Juny de 2009.
Reduccions. Revista de poesia, 93-94. Eumo. Juny de 2009.
Stephen Greenblatt i Salvador Oliva. Dues mirades. Bales invisibles / Art i ideologia. Eumo / Festival 

Shakespeare. Juliol de 2009.
M. Teresa Cabré i Rosa Estopà (ed.). Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. 

Eumo / Universitat Pompeu Fabra. Juliol de 2009.
Jordi Guixé i Montserrat Iniesta (ed.). Polítiques públiques de la memòria. I Col·loqui Internacional 

Memorial Democràtic. Col·lecció Documents. Eumo / Memorial Democràtic. Juliol de 
2009.
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EUMOGRÀFIC

Octubre 2008. Inauguració de les noves instal·lacions a la masia Torre dels Frares

El 22 d’octubre va tenir lloc la inauguració oficial de les noves instal·lacions d’Eumogràfic, 
ubicades a la masia Torre dels Frares de la Universitat de Vic. L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, i de la rectora de la Universitat de Vic, Assumpta 
Fargas. Durant la vetllada la professora de la Facultat d’Educació, Dolors Rusiñol, va recitar uns 
poemes de Segimon Serrallonga.

L’espai que ocupa Eumogràfic és un local de 344 metres quadrats diàfan i sense particions. 
Es tracta d’un edifici semicircular d’una sola planta que visualment fa de sòcol i alhora emfasitza 
l’antiga Masia Torre dels Frares, ja restaurada en una fase anterior. La unió entre les dues fases es 
fa mitjançant el vestíbul d’entrada i per la part del claustre que voreja el pati interior.

Amb el trasllat d’Eumogràfic a la Torre dels Frares es completa l’objectiu d’agrupar alguns 
serveis externs i les empreses vinculades a la Universitat, Eumogràfic i Eumo Editorial, en un 
mateix edifici, compartint instal·lacions.

El finançament d’aquesta segona fase va anar a càrrec de l’Ajuntament de Vic, la Universi-
tat de Vic i Eumogràfic. 

Desembre 2008. Eumogràfic al ‘Disseny Hub Barcelona’

Eumogràfic va tenir exposats dos cartells a l’exposició Galeries d’Estudi 01: Cartells. Col·lecció 
Gabinet de les Arts Gràfiques, una selecció de 146 cartells dissenyats a l’Estat espanyol. Els cartells 
eren: Visions útils. Exposició de fotoperiodistes de “la Caixa”, de l’any 94 i el del Mercat del Ram de Vic 
del 93. L’exposició és la primera que organitza el Disseny Hub Barcelona (DHUB) i que es va po-
der veure al carrer Montcada 12,  al davant del Museu Picasso (seu provisional del DHUB), fins al 
15 de febrer 2009.

Desembre 2008. Eumogràfic al Museu Morera de Lleida

Eumogràfic va realitzar el catàleg i el disseny gràfic de l’exposició Crous Vidal i la Grafia 
Llatina que es va poder veure al Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, del 4 de desembre de 2008 
al 8 de març de 2009. Enric Crous Vidal (Lleida, 1908 - Noyon, 1987) destacà com a dissenyador 
publicitari i impulsor de la moderna renovació de la tipografia europea.

Febrer 2009. Premi Ciutat de Barcelona a un projecte compartit

Els Premis Ciutat de Barcelona van concedir una menció especial a l’equip Mater, pro-
mogut pel FAD (Foment de les Arts Decoratives). Eumogràfic forma part de l’equip Mater i va 
dissenyar l’exposició Mater in progress –que es va poder veure a Barcelona, Saragossa i Madrid–, 
així com del voluminós catàleg en tres volums. Mater és un banc de nous materials de tota mena 
per tal que els professionals coneguin les darreres novetats pel que fa a possibilitats de disseny i 
d’aplicació.
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Març 2009. Visites d’estudiants

Eumogràfic va rebre la visita de dos grups d’estudiants de centres de disseny. El primer va 
ser un grup de 30 estudiants de Disseny Gràfic de l’Escola Eina, i el segon va ser un grup de 24 
estudiants de Diseny de Northumbria University, de Newcastle. Els estudiants de Disseny de 
Northumbria vénen cada any a visitar diversos estudis de disseny de Barcelona, i ja en fa 12 que 
també vénen a Vic per veure Eumogràfic.

Maig 2009. Premis Laus

Eumogràfic va aconseguir un Laus de plata en la categoria Editorial per El do de la Vida 
(Centre d’Art la Panera), tres de bronze per Leandre Cristòfol. De l’aire a l’aire (Museu d’Art Jaume 
Morera), Crous Vidal i la grafia llatina (Museu d’Art Jaume Morera), i Mater in progres (FAD. Fo-
ment de les Arts i el Disseny).

En la categoria d’Administracions Públiques va aconseguir un altre Laus de plata per El 
do de la Vida (Centre d’Art la Panera) i un de bronze per Leandre Cristòfol. De l’aire a l’aire (Museu 
d’Art Jaume Morera). En l’apartat d’Identitat Corporativa va obtenir un Laus de bronze pel con-
junt de la identitat corporativa de l’Ajuntament de Vic.

Dels treballs realitzats al llarg del curs en destaquem: 
El disseny gràfic de l’exposició Nació, democràcia i socialisme. Manuel Serra i Moret, un vigatà 

universal. 1884-2009.125è aniversari, que es va inaugurar el 8 de maig al Museu de l’Art de la Pell de 
Vic. 

El disseny i la maquetació del catàleg Sin Escenario, encàrrec del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, que acompanya l’exposició de Pep Duran, itinerant per diferents països de Sud-Amèrica.

El disseny i la maquetació de la col·leccció Plecs de Paisatge, editada per l’Observatori del 
Paisatge de Catalunya. El curs 2008-09 es van publicar els dos primers títols: Paisatge i salut (de la 
sèrie Reflexions) i Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives (de la sèrie Eines).

El disseny, per encàrrec de l’empresa Hores Extraordinàries, de tota la imatge gràfica del 
Ara, 13è congrés de la UGT, que va tenir lloc del 21 al 24 d’abril de 2009 a Barcelona. 

El disseny de la imatge gràfica del web del diari Avui que es va estrenar el dia 23 d’abril.

ANTON GRANERO

Director
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DISCURS DE CLOENDA DEL CURS 2008-2009

Benvolguts i benvolgudes companys i companyes del Rectorat, dels consells de direcció 
d’Universitat i dels diferents centres, representants de la comunitat universitària al Patronat de 
la Fundació Universitària Balmes, professors i professores, directors, responsables i personal 
de les àrees, dels serveis, de les oficines tècniques i de les empreses vinculades; amics i amigues, 
molt bon dia a tots i a totes i sigueu molt benvinguts i benvingudes a aquest acte de cloenda del 
curs 2008-2009.

 De nou som al final d’un altre curs i, com és tradicional, lògic i necessari, ens reunim 
tots els qui formem part de la nostra universitat en aquesta Aula Magna amb un doble objectiu: 
per una banda, per fer un recordatori, ni que sigui a grans trets, del que ha estat aquest curs; per 
fer una mica de balanç del que s’ha fet, del que hem fet entre tots; i, també, i com a conseqüència 
lògica, per poder parlar del moment en què ens trobem, com a pas indispensable per encarar el 
curs que ve i els que aniran venint. 

 Per una altra banda, ens reunim amb l’objectiu de posar punt i final –ni que sigui de 
manera formal– al curs que s’acaba, perquè, com sabem molt bé, en realitat, allò que se’n diu 
acabar-se acabar-se no acaba de fer-ho mai del tot; per celebrar-ho també tots junts –ni que sigui 
també de manera simbòlica– amb un aperitiu –de totes maneres, esperem que sigui prou gene-
rós–; i, naturalment i sobretot, ens trobem per desitjar-nos unes bones i merescudes vacances 
d’estiu –en aquest cas ni de manera formal ni simbòlica, sinó ben sincerament i de tot cor. 

 Començaré, doncs, per ordre, intentant de fer –com deia– un repàs i alhora un cert 
balanç d’aquest curs 2008-2009. Un repàs-balanç que, enguany, té una doble limitació. Per una 
banda, una d’habitual i que ve donada per la impossibilitat de ser exhaustiva, no pas per falta de 
voluntat, sinó per simples raons de prudència, i que en conseqüència va acompanyada de la cer-
tesa de ser injusta amb molts de vosaltres en la mesura que no podré esmentar totes i cadascuna 
de les activitats dutes a terme als diferents centres, serveis i unitats de la Universitat, per la qual 
cosa ja us demano disculpes a l’avançada. 

 Per una altra banda, perquè aquest any voldria dedicar prou temps al tercer del primer 
bloc d’objectius que he enumerat, és a dir, a descriure tan bé com sàpiga el moment en què ens 
trobem, la qual cosa demana detenir-me en els diversos elements que conformen el context en 
què ens movem i que són necessaris per explicar tant algunes de les actuacions dutes a terme ja 
durant aquest curs que s’acaba com, i sobretot, les que haurem d’emprendre de cara al curs que 
ve i en un futur més o menys immediat.

 Com és habitual, i alhora per ser una mica ordenada, primer faré esment dels fets més 
destacables seguint els cinc àmbits del Pla Estratègic. Abans, però, voldria fer una prèvia per dir 
que si com altres anys haguéssim de destacar l’activitat més rellevant d’aquest curs que s’acaba, 
la que n’ha marcat el ritme i fins i tot l’ha condicionat en molts aspectes ha estat sens dubte i 
com tots sabem de sobres, tota l’activitat relacionada amb l’adaptació a l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior. Un treball al qual hem dedicat entre tots una gran quantitat d’hores, d’energies i 
d’esforços, les nostres millors capacitats i voluntats i que ha afectat tots els racons de la casa: les 
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aules, els departaments, els centres, les àrees i els serveis, i a totes les persones sense excepció: 
equips de direcció, professors i professores, personal d’administració i serveis i alumnes. Una 
tasca que, malgrat les moltes incerteses, les angoixes i fins i tot algunes enrabiades que ha com-
portat, ha valgut la pena, en la mesura que ha tingut uns resultats esplèndids, que repassarem 
en l’apartat corresponent, i que ara no es mereix altra cosa per la meva part que un agraïment 
solemne i una felicitació rotunda.

Àmbit 1: Ensenyament, docència i dimensió europea

Començant per l’Àmbit 1, el que fa referència justament a ensenyaments, docència 
i dimensió europea, i deixant de banda moltes altres tasques dutes a terme, destacaré no-
més alguns aspectes: en primer lloc, i pel que fa als graus, l’aprovació puntual i positiva de 14 
nous graus per part dels organismes corresponents i que implantarem el curs que ve. Com sa-
beu de sobres, es tracta dels graus d’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, aquest darrer a l’Escola BAU de Barcelona, la qual 
ha passat de ser centre vinculat a centre adscrit a la nostra Universitat. No cal dir que tant 
aquesta aprovació puntual i positiva dels catorze graus, com la implantació ja aquest curs dels 
graus de CAFE i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i el treball que paral·lelament s’està 
duent a terme per a l’elaboració d’onze noves propostes de grau per poder començar a im-
partir, si escau, l’any 2010-2011 (Psicologia, Odontologia, Dietètica i Nutrició, Treball Social, 
Tecnologia i Gestió dels Aliments, Biologia, Enginyeria de les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria d’Electrònica Industrial i 
Automàtica, Gestió Empresarial, Llengües Aplicades i Comunicació Intercultural) ha suposat 
un gran esforç que mereix ser, com deia, ben reconegut. 

 En segon lloc, i pel que fa als màsters, cal dir que, a diferència d’anys anteriors, aquest 
curs les propostes s’han presentat a ANECA i la resolució ha estat per part del Consejo de 
Universidades, malgrat que, com en el cas dels graus, correspon a la Direcció General d’Univer-
sitats l’autorització de la seva implantació. Això ha volgut dir que, a banda de la feina que ha com-
portat la presentació de tres noves propostes, la dels Màsters en Educació Inclusiva, de Biologia 
de Sistemes i de Formació del Professorat de Secundària, s’han hagut de tornar a presentar els 
sis que ja havien estat verificats per l’AQU, és a dir, els de Comunicació Digital Interactiva, 
de Traducció Especialitzada, d’Interpretació de Conferències, de Tecnologies Aplicades a 
la Informació, d’Envelliment Actiu i Satisfactori, de Comunicació i Patrimoni Cultural i de 
Comunicació i Gastronomia, i també els interuniversitaris, concretament el d’Estudis de Dones, 
Gènere i Ciutadania i el de Formació de Professors de Català per Adults. Paral·lelament, s’ha es-
tat treballant en quatre noves propostes de cara el curs 2010-2011: les dels Màsters de Prevenció 
de Riscos Laborals, de Gestió i Qualitat Alimentària, de Pedagogia Montesori i de Protocol i 
Organització de grans esdeveniments. Un cop més, cal agrair la feina de les persones que hi han 
treballat, tot i que en els pròxims anys serà necessària una anàlisi aprofundida de tota aquesta 
oferta. 
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 Pel que fa als doctorats, a finals d’octubre es van presentar al Consejo de Universidades 
cinc propostes per a la seva possible impartició el curs 2009-10. Concretament, els Doctorats de 
Biologia de Sistemes, de Comunicació Digital Interactiva, d’Educació Inclusiva, de Tecnologies 
Digitals de la Informació i de Traducció, Llengües i Literatura, tots ells vinculats als màsters 
corresponents, si bé els estudiants poden accedir-hi a través d’altres màsters oficials del mateix 
àmbit de coneixement. No cal dir com són d’importants per a la nostra universitat aquests pro-
grames de doctorat, que s’hauran d’anar consolidant  i definint un cop estiguin implantats els 
nous màsters. 

 Pel que fa a doctorands, aquest curs acadèmic dues estudiants de la UVic han gaudit 
de beca predoctoral oficial, una  de l’AGAUR i l’altra una MICINN (Ministerio de Ciencia e 
Innovación), i se n’ha concedit una altra per al proper curs. En aquest mateix sentit, és bo de 
destacar que aquest curs s’ha obert per primera vegada una convocatòria de beques predoctorals 
UVic, que permetrà que quatre estudiants puguin iniciar els estudis de doctorat a la UVic el 
proper curs.

 Finalment i en tercer lloc, no cal dir que l’adaptació a l’Espai Europeu va acompanyada 
de la necessitat d’adequar-hi les normatives acadèmiques, un treball complex al qual s’han hagut 
de dedicar també molta atenció així com a la formació i innovació educatives, tasca compartida 
entre el CIFE i el vicerectorat.

 Pel que fa a l’Àrea de Gestió Acadèmica, cal destacar la incorporació d’una coordina-
dora per tal de potenciar el treball i la coordinació amb la resta d’àrees i serveis de la Universitat; 
el treball, juntament amb l’Àrea de les TIC i de Recursos Humans, en la nova codificació de 
les assignatures dels graus i la seva llengua d’impartició, l’entrada de totes les dades referents a 
les ofertes de grau en el programa de gestió universitària i el desplegament del mòdul de títols 
i de doctorats. Així mateix, s’han descrit nous procediments administratius per avançar en la 
Secretaria Virtual. 

 Pel que fa a la Secretaria General, convé destacar l’elaboració i aprovació de la Normativa 
de Drets i Deures dels Estudiants de la UVic; l’adequació de les normatives i procediments de 
la UVic al marc legislatiu de l’EEES i la tasca de coordinació per a la modificació, baixa i alta 
de fitxers de tractament de dades personals de la UVic a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades. 

 En relació a l’Arxiu General, cal destacar la finalització del procés d’inventari i digita-
lització de les actes de reunions dels màxims òrgans de govern de la UVic, una acció emmarcada 
en el programa PATRIDOC-UVic que permetrà un major control i conservació d’aquesta do-
cumentació d’interès essencial per a la UVic i la Inscripció del nostre Arxiu General al Directori 
d’Arxius de Catalunya.

 Pel que fa a formació continuada, voldria recordar l’objectiu principal que ens posàvem 
de cara a aquest curs i que era d’augmentar les col·laboracions amb entitats externes. Aquesta 
estratègia no pretenia tant augmentar el nombre d’inscrits, sinó potenciar l’arrelament de la 
Universitat al territori. En tot cas l’augment d’alumnat en seria la conseqüència lògica. Així, 
doncs, durant aquest curs, l’Aula L3 ha col·laborat amb prop d’una vintena d’institucions ex-
ternes en l’oferta de programes formatius conjunts, i el resultat ha estat d’un augment sensible, 
ja que l’Aula L3 ha gestionat aquest any prop d’uns 3.000 alumnes. Paral·lelament, quant a la 
Universitat d’Estiu, a principis d’aquest curs esmentàvem la nova estructura endegada durant 
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el curs passat que prioritzava la captació d’alumnes amb un perfil professional a partir de la 
potenciació de l’oferta de jornades i escoles d’estiu. Preteníem, dèiem, que d’aquesta manera la 
Universitat d’Estiu pogués arribar progressivament a un públic majoritàriament extern i inclo-
gués una oferta de programes formatius de referència per als professionals de diferents àmbits. 
En aquesta línia voldria remarcar que en l’edició anterior ja hi havia un 67% dels alumnes de la 
Universitat d’Estiu que eren professionals externs a la Universitat. De moment, i pendents en-
cara d’analitzar les dades d’aquest any, només podem expressar la nostra satisfacció pel fet que 
el nombre d’inscrits d’enguany ha estat d’uns 830 alumnes, uns 110 inscrits més que en l’edició 
de l’any passat, i als quals cal afegir encara els 80 alumnes de l’Escola d’Estiu de Mestres.

 Quant als serveis d’atenció a les persones usuàries, m’agradaria remarcar, en primer 
lloc, la bona entesa i col·laboració que hi ha hagut entre el Consell d’Estudiants i el Servei d’Estu-
diants en diferents projectes, entre els quals crec que caldria remarcar la celebració, per primera 
vegada, de la Festa Major de la UVic. En segon lloc, la bona feina duta a terme pel Servei d’Es-
ports. Només com a exemple d’aquesta feina caldria dir que la UVic ha estat la universitat amb 
més representants en els Campionats de Catalunya Universitaris i que enguany han estat més de 
1.900 els membres de la comunitat que han fet ús del Servei, ja sigui en la pràctica d’algun esport 
o bé en l’ús de les instal·lacions esportives. No voldria oblidar-me dels esforços que fan dia a dia 
els serveis d’Inserció Laboral, d’Orientació Psicopedagògica, d’Assessorament per a Estudiants amb 

Discapacitat, el Servei Mèdic i els Serveis Lingüístics i l’Escola d’Idiomes amb l’objectiu d’oferir 
un servei de qualitat als estudiants de la nostra institució. Finalment, no voldria acabar sense 
esmentar la diversa i variada activitat gestionada 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 ex-
terna. En aquest sentit, voldria informar-vos que a partir de l’any vinent la UVic disposarà d’una 
nova Aula per a la Gent Gran adscrita, l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de 
Centelles.

 Finalment, i pel que fa a les Relacions Internacionals, la Universitat de Vic fa una 
aposta clara per a la seva redefinició i actualització d’objectius. Estem convençuts que delimitar 
l’activitat internacional de la Universitat de Vic a una oficina o una àrea concreta és avui una 
pràctica restrictiva que s’adapta poc a les necessitats de dotar les institucions educatives d’una 
visió internacional. La internacionalització de la Universitat s’ha d’entendre com una resposta 
al procés de canvi socioeconòmic, cultural i intel·lectual d’un entorn cada vegada més globalit-
zat. És per això que aquest any s’ha treballat en la reordenació interna de l’Àrea i en el disseny 
d’un Pla a tres anys vista per crear les condicions necessàries que ens ajudin a treure a la llum 
tot el nostre potencial i ser més competitius en un entorn global. La internacionalització de la 
Universitat de Vic, però, no ha d’implicar cap renúncia al compromís amb la llengua i la cultura 
catalanes, bases fundacionals de la seva existència com a universitat. La necessitat de crear una 
unitat anomenada Campus Internacional sorgeix no solament de l’exigència de projectar la nos-
tra universitat amb tot el seu potencial cap a un entorn competitiu i plurilingüe, sinó també de 
preservar la identitat cultural i lingüística de la nostra institució.
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Àmbit 2: Recerca i transferència de coneixement

 Pel que fa a aquest àmbit, durant el curs s’ha treballat en tres aspectes clau: la intensi-
ficació de les dedicacions a la recerca del professorat, l’ordenació de l’activitat investigadora i 
l’increment del suport tècnics.

 Pel que fa al primer aspecte, cal remarcar l’atribució de nous encàrrecs de recerca, la 
qual, sumada a les atribucions anteriors, fa que durant aquest curs un total de 64 professors 
hagin tingut una dedicació mitjana de 9 crèdits a la recerca, cosa que ha significat un total de 
594 crèdits i una inversió de 652.000 euros; la segona convocatòria d’avaluació d’encàrrecs de 
recerca amb resultats prou satisfactoris; també aquest curs 9 professors han obtingut el títol 
de doctor i 3 s’han acreditat per l’AQU, i que en aquests moments tinguem un 33,57% del PDI 
doctor i un 51,21% del qual acreditat. En aquest sentit, cal observar que tot i que s’ha incremen-
tat lleugerament el percentatge de doctors, caldrà seguir treballant de valent per garantir que 
el 2013 el 50% del professorat sigui doctor i d’aquest, el 60% estigui acreditat; recordar que des 
de la UVic s’han fet esforços per mantenir la convocatòria d’ajuts fi de tesi per donar suport al 
professorat que està acabant la tesi doctoral, cosa que ha de permetre no solament incrementar 
el nombre de doctors per complir amb la legislació vigent, sinó també i sobretot poder incre-
mentar el nombre de professorat que tingui crèdits d’encàrrec de recerca i incrementar-ne els 
resultats. En relació a aquests, i en termes generals, podem constatar novament, com fèiem 
en el curs anterior, increments en els resultats dels grups de recerca i els centres d’estudi. Més 
concretament, s’ha incrementat lleugerament el nombre de publicacions científiques així com 
el nombre de sol·licituds de finançament de projectes en convocatòries públiques tant d’àmbit 
nacional com internacional, algunes de les quals ja s’han resolt positivament, cosa que fa pensar 
que el nombre total serà superior al del curs passat, però no ho sabrem del cert fins al setembre. 
I en relació als resultats de la transferència de coneixement, en termes generals podem cons-
tatar un lleuger increment en el nombre de convenis signats i gestionats, que ha derivat en un 
augment de quasi un 40% del volum de facturació respecte el curs passat. 

 Pel que fa a l’ordenació de l’activitat investigadora, aquest curs s’ha dut a terme una 
reestructuració dels grups de recerca que ha comportat reduir-ne el nombre fins a un total de 21, 
fet que sens dubte permetrà concentrar esforços per tal de desenvolupar amb garanties projectes 
de recerca de qualitat. La reestructuració dels grups ha permès que 15 dels 21 grups es presen-
tessin el mes d’octubre a la convocatòria de reconeixement de grups de recerca de l’AGAUR. 
En aquest sentit, fa pocs dies vam rebre la resolució d’aquesta convocatòria, amb el reconeixe-
ment de cinc grups de recerca de la UVic, tres dels quals amb finançament. Aquesta resolució 
ha representat una petita millora respecte al reconeixement de l’anterior convocatòria, el 2005, 
però ha evidenciat que cal que seguim treballant amb constància per orientar i concentrar es-
forços per garantir l’emergència i consolidació dels nostres grups en la propera convocatòria 
el 2012. En aquest mateix sentit, i pel que fa a transferència de coneixement, s’ha fet una tasca 
d’identificació de les nostres potencialitats mitjançant els projectes EVALUVIC que van rebre 
finançament d’ACCIÓ 10 per a la valorització de la recerca. Aquests estudis ens permetran 
marcar un pla de treball per desenvolupar les nostres potencialitats de transferència tecnològica 
i de coneixement, en col·laboració amb la Cambra de Comerç, potenciar els vincles de recerca 
i transferència de la UVic amb empreses, entitats i institucions diverses.
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 Per tal de millorar el suport tècnic a la recerca i a la transferència tecnològica i de co-
neixement, i potenciar també la relació universitat-empresa-societat, aquest curs s’ha fusionat 
l’Oficina Tècnica de Transferència de Resultats de la Recerca (OTRI) amb l’Oficina Tècnica de 
Suport a l’Empresa (OTSE) i per tal de donar suport a les creixents demandes de convocatòries 
de recerca i de convenis de transferència, s’ha incrementat  el personal tècnic de l’Oficina, s’ha 
potenciat la seva formació especialitzada i s’ha obtingut finançament en convocatòries públi-
ques específiques d’OTRI i d’oficines de recerca.

 Finalment, cal dir que hem avançat, també, en 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 o Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, amb 
l’objectiu d’adaptar-los als nous requeriments de l’EEES i de Recerca, i  s’ha iniciat el procés 
d’implantació de les millores recomanades en l’Informe d’Avaluació Transversal dels Serveis 
Bibliotecaris que l’AQU va dur a terme per garantir-ne la qualitat. 

 En conjunt, doncs, diria que hem avançat en l’ordenació dels grups de recerca i en la 
identificació de les seves potencialitats científiques, cosa que ens permet tenir identificats els 
aspectes en els quals caldrà que centrem esforços per a orientar, intensificar i consolidar les ac-
tivitats de recerca i transferència de coneixement i garantir-ne la qualitat, cosa que sens dubte 
ha facilitat l’ampliació de l’Oficina Tècnica del Vicerectorat i el treball intens i continuat de la 
Comissió de Recerca.

Àmbit 3: Finançament, gestió acadèmica, recursos humans i infraestructures

 Pel que fa a aquest apartat, em referiré tan sols a Recursos Humans, a l’Àrea de les TIC 
i a Infraestructures, tenint en compte que a la segona part em referiré amb detall al finançament 
i en el primer apartat ja m’he referit, ni que sigui breument, a la gestió acadèmica.

 Pel que fa a recursos humans, cal dir que en xifres absolutes actualment comptem amb 
un total de 551 professors (cinc més que el curs anterior) i que durant aquest curs s’han incorpo-
rat 9 nous doctors i s’han doctorat 6 professors de plantilla, la qual cosa significa que actualment 
el nombre de doctors és de 134 i el nombre d’acreditats és de 62. Davant d’aquestes xifres nova-
ment cal insistir, sense menystenir l’esforç que uns i altres estem fent en aquest sentit, que hem 
de progressar molt i prioritzar 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 135 persones, 
com resultat d’haver creat durant aquest curs 8 nous llocs de treball. Tot i que som lluny de les 
ratios de les universitats públiques, aquestes noves incorporacions de ben segur que suposaran 
una millora.

 Quant a l’Àrea de les TIC, cal dir que ha estat molt activa en col·laboració amb totes 
les unitats organitzatives de la Universitat. D’acord amb el seu Pla Operatiu, s’ha treballat en 
uns 80 projectes de futur, a més d’atendre la tasca diària de manteniment, coordinació i asses-
sorament. En programari de gestió, aquest any hem de destacar la gestió integrada dels títols 
acadèmics oficials, el control de qualitat lingüística, millores en la gestió comptable, d’informes 
i d’estadística a mida i l’adaptació dels sistemes de gestió als estudis de grau. Quant a serveis 
orientats a l’usuari final, l’Àrea ha participat en la renovació del sistema telefònic, la preparació 
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del nou web universitari, que es publicarà a la tardor, i té a punt diverses millores del Campus 
Virtual i sistemes de publicació interna. Les infraestructures TIC també han avançat en diversos 
aspectes per poder oferir serveis de qualitat, com ara la renovació del centre de processament 
de dades, millores en la xarxa sense fils i en el servei d’impressió per a estudiants, la preparació 
de nous espais de videoconferència, ampliacions de l’espai d’emmagatzematge de cada persona 
usuària fins a 500 MB i la posada en marxa d’una arquitectura de servidors més flexible per poder 
atendre les diverses necessitats de tota la comunitat universitària. Si bé amb recursos limitats, 
s’estan esmerçant també esforços per enfortir la integració de sistemes i l’intercanvi automàtic 
de dades, i apropar la Universitat als reptes de l’e-administració.

 I pel que fa a nous espais i equipaments, enguany de nou hi haurem aplicat una quan-
titat molt important de recursos, al voltant d’un milió dos-cents mil euros. Aquestes inversions 
s’han concretat en obres d’ampliació i millora i també en equipaments. Més concretament, 
s’ha acabat de construir la 4a planta de l’edifici F2, en la qual s’han situat 6 aules docents i altres 
despatxos, afegint així més de 500m2 de sostre a les infraestructures de la Universitat; s’ha com-
pletat el conjunt de sales d’actes de la UVic, amb l’arranjament de la Sala Mercè Torrents i l’am-
pliació de la Sala Segimon Serrallonga; s’ha adequat l’espai del Servei d’Assistència Telefònica, 
de nova creació; s’ha renovat totalment el sistema d’alarma contra incendis de l’edifici F i s’ha 
adequat l’espai del Centre de Processament de Dades. Pel que fa a l’aplicació dels diferents plans 
d’instal·lacions, s’ha continuat amb el Pla d’Instal·lació d’Equipaments Audiovisuals, d’implanta-
ció de la nova retolació dels espais de la Universitat i de renovació dels equipaments informàtics 
i de diferents laboratoris.

Àmbit 4: Institucions, territori i societat

 Pel que fa a aquest àmbit, cal esmentar, per una banda, les accions orientades a incre-
mentar les relacions amb l’entorn, com ara la signatura de 70 convenis amb diverses institucions 
i entitats, que no detallaré perquè ja se n’ha donat informació puntual a través de l’Apunt i de la 
premsa local; el treball de relació amb el món empresarial, amb un conjunt d’accions derivades 
fonamentalment del conveni amb la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona 
i l’elaboració d’un Pla de Patrocini i Mecenatge, que malauradament la conjuntura econòmica 
actual ha obligat a posposar-ne el desplegament.

 Per una altra banda i a nivell més intern, s’ha continuat impulsant i fent el seguiment 
del nostre Pla de Sostenibilitat. A principis de curs es va presentar el Pla d’Igualtat i es va apro-
var el Pla d’Inclusió de la UVic. Així mateix, i tal com ja es va anunciar oportunament, el passat 
mes d’abril es va constituir la comissió de revisió de les Normes d’Organització i Funcionament, 
amb el doble objectiu d’adequar-les a la legislació actual i d’afinar els mecanismes de participació 
de la comunitat universitària. Aquesta comissió, formada per les persones que ja havien format 
part de les dues anteriors, ha ja ha elaborat un primer document, que posteriorment caldrà ade-
quar a les diferents normatives, com ara la LOMLOU, la LLUC o els estatuts de la FUB, com 
a pas previ per a la seva presentació i aprovació per part del Claustre i finalment per part del 
Patronat de la FUB i de la Generalitat a través del Protectorat de Fundacions. 
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 Paral·lelament, cal recordar que s’ha estat treballant en la modificació dels Estatuts de 
la FUB, també amb el doble objectiu d’adaptar-los al Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya 
que regula les fundacions i d’ampliar-ne la representació territorial mitjançant la incorporació 
com a patrons d’alcaldes del territori, concretament de Manlleu, de Ripoll, d’Olot i de Berga. En 
relació a aquesta qüestió, m’agradaria fer quatre comentaris. En primer lloc, que la impossibilitat 
de continuar com a patrons els representants de la comunitat universitària, derivada, com sabeu, 
de la nova normativa, s’ha resolt, crec que amb encert, per mitjà de mantenir la seva presència 
a les reunions del Patronat amb veu però sense vot, cosa que assegura un canal de comunicació 
i participació important i, d’altra banda, s’equipara amb les condicions amb què hi assisteixen 
tant el gerent com el mateix rector, en aquest cas rectora. En segon lloc, que l’ampliació de la re-
presentació del territori a través dels alcaldes, tot i els comprensibles recels que en principi pot 
generar en algun sentit, l’hem d’entendre, i així ho van expressar bona part, per no dir la majoria 
de patrons, com una oportunitat per demostrar la vocació territorial de la nostra universitat i, 
sobretot, per assegurar la implicació del territori, un element essencial per a l’enfortiment de 
la nostra institució. En tercer lloc, que aquests nous estatuts de la FUB estan encara pendents 
d’aprovació, tota vegada que cal concretar la fórmula exacta per tal d’assegurar la proporciona-
litat dels tres àmbits que hi són representats: l’administració local, el govern de la Generalitat i 
l’entorn social. I en quart lloc, crec que no puc defugir referir-me, ni que sigui breument, a les 
notícies que darrerament han aparegut a la premsa sobre les possibles relacions de la UVic amb 
un territori concret, és a dir, el Bages. Unes notícies que, en ser parcials, falses i en alguns casos 
fins i tot malintencionades per part d’algun mitjà, però no pas de tots, cosa que també cal reco-
nèixer, dolen, indignen i preocupen. Unes informacions davant les quals, però, al meu entendre 
i per més que costi, no cal, perquè és inútil, respondre, en la mesura que parteixen d’apriorismes 
acompanyats d’un gran desconeixement, tant de la Universitat de Vic com de la Universitat en 
general. Unes notícies que sovint no fan altra cosa que treure a la llum pública problemàtiques 
ben allunyades d’aquelles de les quals aparentment volen informar. Unes notícies, al capdavall, 
que, ben analitzades, traspuen poques idees i massa emocions. 

 En relació a aquest tema, voldria dir encara un parell de coses més: en primer lloc, 
reiterar-me en el que he dit diverses vegades, és a dir, en l’evidència que la universitat, en el 
sentit autèntic de la paraula, d’aquest territori és i ha de continuar sent la Universitat de Vic, la 
qual, precisament per la seva vocació territorial, de ben segur està cridada a articular, a ser l’eix 
vertebrador de l’activitat universitària d’aquest territori, amb generositat per part de tots, però, 
sobretot, amb el màxim rigor i en un context que garanteixi la més absoluta neutralitat. I en 
segon lloc, que ara com ara, malgrat pugui semblar tot el contrari, hi ha poca cosa més que algu-
nes voluntats i, sobretot, molt –massa– soroll, i que per tant el millor que es pot fer és estar ben 
atents, però sobretot concentrar-nos en la nostra feina, que és molta, i en el nostre projecte.

 I pel que fa encara al Patronat, cal afegir que en la darrera reunió de juliol es va aprovar 
la creació del seu Consell Assessor i dels estatuts que l’han de regir i que es va crear una comis-
sió per elaborar una proposta de membres per tal que pugui constituir-se ben aviat. En aquest 
sentit, voldria remarcar un cop més la importància de comptar amb un òrgan d’aquestes caracte-
rístiques, ja que n’han de formar part persones rellevants dels àmbits cultural, social i econòmic 
que s’impliquin i es comprometin en el nostre projecte universitari. 
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Àmbit 5 i darrer: Avaluació de la qualitat, atenció a les persones usuàries, comunicació i màrqueting

 Pel que fa al Pla de Qualitat, s’han elaborat els Manuals de Qualitat de tots els cen-
tres de la UVic segons el programa AUDIT i s’han presentat a avaluació i certificació a AQU 
Catalunya. Pel que fa al programa VERIFICA, s’ha elaborat una especificació de la secció sobre 
qualitat de les memòries de les noves titulacions que es presenten a l’ANECA que està estreta-
ment lligada amb les especificacions de l’AUDIT, la qual cosa ha permès simplificar-les consi-
derablement, i s’està treballant en la preparació de l’avaluació externa del desplegament de les 
noves titulacions.

 Pel que fa a l’avaluació de la qualitat de la docència, s’ha implementat el programa 
DOCENTIA, se n’ha dissenyat i creat una aplicació informàtica i s’està treballant en la prepa-
ració de l’avaluació externa del model DOCENTIA de la UVic.

 Pel que fa a l’avaluació de la Recerca, s’ha dut a terme l’avaluació de la qualitat dels 
encàrrecs individuals de recerca del professorat que complia el primer trienni de recerca, s’ha 
preparat la participació a la convocatòria 2009 de l’AQU d’avaluació per sexennis, seguint els 
mateixos criteris i procediments que el personal docent i investigador funcionari i contractat de 
les universitats públiques catalanes, a la qual s’han acollit 8 investigadors, i s’ha seguit impulsant 
el programa d’acreditació del professorat.

 Dins del programa AQU d’Avaluació de Centres Adscrits a les universitats catalanes, 
s’ha col·laborat amb BAU de cara a la seva participació en el programa, començat amb la consti-
tució del Comitè Intern d’Avaluació i s’espera que tot el procés d’avaluació i certificació s’acabi 
a finals de 2009.

 Pel que fa al Pla Estratègic, se n’ha continuat fent el seguiment. Aquest ha estat el se-
gon curs en el qual s’ha pogut fer el seguiment fent servir el nou aplicatiu informàtic. El resultat 
global del seguiment de les accions del curs 2007-08 és que un 71% han estat implantades o es 
troben en un estat d’implantació molt avançat.

 També s’ha continuat amb la tasca de compilar les dades estadístiques requerides pel 
programa UNEIX i altres institucions que així ho requereixen.

 Finalment, cal afegir que s’està col·laborant en l’elaboració d’un protocol per assegurar 
la qualitat  dels continguts dels documents audiovisuals publicats al nou portal multimèdia de 
la UVic.

 I des de l’Àrea de Comunicació, s’ha continuat amb les activitats de promoció i de pu-
blicitat habituals. En aquest sentit, cal destacar 207 visites a centres de secundària, un 11% de les 
quals a Mallorca, més de 3.600 peticions d’informació recollides i més de 6.800 alumnes visitats; 
més de 200 peticions d’informació i més de 1.000 persones informades a través de la presència 
en cinc fires locals, 1.400 peticions d’informació i més de 3.000 persones informades entre el 
Saló de l’Ensenyament i el Saló Futura i un rècord de públic a la Jornada de Portes Obertes, amb 
més de 1.000 persones. Pel que fa a la campanya publicitària, a banda de les onades habituals, 
cal dir que enguany s’ha utilitzat molt més el mitjà Internet i s’han introduït nous mitjans a les 
comarques de proximitat. Així mateix, s’ha introduït com a novetat una campanya a les escales 
del pàrquing de la Plaça Major de Vic. D’altra banda, cal remarcar la XI edició dels Premis a 
Treballs de Recerca de Batxillerat, amb 157 treballs presentats, procedents de 79 centres de 
17 comarques diferents, que enguany s’han pogut enviar digitalment gràcies a la col·laboració 
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inestimable de l’Àrea TIC. Conscients que la comunicació és d’una importància cabdal per a la 
nostra institució, que disposem de molt bons instruments, tant electrònics com en format pa-
per, i que comptem amb un excel·lent equip humà, aquest curs s’ha iniciat una reorganització de 
l’Àrea, de manera des de la dependència directa i estreta del Gabinet de Rectorat i a través d’un 
pla que s’està elaborant, puguem millorar-la tant a nivell intern, de cara a la cohesió i implicació 
institucional, com a nivell extern.

 Després d’aquest repàs potser no tan breu com hauria volgut, però que la quantitat i 
la qualitat de la feina feta m’impedeix de resumir més, com deia al començament, voldria ara 
detenir-me a explicar el moment en què ens trobem, un moment que globalment i per diverses 
raons qualificaria de complex i difícil, i que necessàriament condicionarà el curs que ve i els que 
vindran.

 Sense ànim d’espantar a ningú, i encara molt menys de desanimar-lo, faltaria a la veritat, 
i per tant a la responsabilitat, si no digués que en aquests moments ens trobem en una situació 
econòmicament molt complicada. Una situació a la qual hem arribat per motius d’ordre divers, 
que ara intentaré d’enumerar amb un cert detall, i que són del tot indispensables de conèixer per 
poder-la entendre i de tenir en compte per poder actuar tots amb la màxima corresponsabilitat 
de cara al futur.

 Amb el permís del gerent, i a risc de no explicar-ho tan bé com ell ho faria, comentaré, 
en primer lloc, els aspectes més rellevants del pressupost que hem tancat i, en segon lloc, els 
que el passat 3 de juliol va aprovar el Patronat de la FUB. Un i altre em serviran, d’una banda, 
per descriure amb força detall el moment actual i, d’una altra banda, per dibuixar –com deia– 
l’escenari dels pròxims anys i per introduir alguns elements de reflexió.

 Pel que fa al pressupost del curs que ara s’acaba, cal dir que, tal com ja es preveia, s’ha 
tancat amb dèficit, concretament d’uns 900.000 euros. Pel que fa a aquest resultat, voldria re-
marcar algunes coses. Per una banda, que aquest dèficit, que no és petit, encara ha estat menor 
del que hi havia previst, que era de d’1,4 milions d’euros, tal com vaig anunciar en el discurs de 
cloenda del curs passat. Aquesta relativa bona notícia es deu fonamentalment al fet que els in-
gressos per matrícula han superat les previsions en tres casos: en primer lloc, a la Facultat d’Edu-
cació, cosa que crec que convé de remarcar i de reconèixer per l’important esforç que suposa per 
a un centre ja molt saturat; en segon lloc, a la Formació Continuada, on també –com hem vist– 
s’ha fet un gran treball d’organització i bona gestió que també cal reconèixer; i en tercer lloc, 
als centres vinculats. Per una altra banda, que aquests bons resultats no s’han aconseguit, però, 
en el capítol de les despeses, malgrat els esforços que s’han fet al llarg del curs per contenir-la. 
I encara per una altra banda, i crec que cal dir-ho amb totes les paraules, que la causa principal 
d’aquest dèficit és el fort impacte que suposa l’aplicació del Conveni col·lectiu, que enguany ha 
estat de 800.000 euros.

 Pel que fa al pressupost del curs que ve, malauradament cal dir que la previsió inicial era 
també d’un resultat molt negatiu, concretament de 820.000 euros. En relació a aquesta previsió, 
voldria destacar quatre aspectes: en primer lloc, el treball intens que s’ha dut a terme al llarg del 
curs per evitar-lo o minimitzar-lo; en segon lloc, les causes que expliquen aquest resultat final 
negatiu; en tercer lloc, l’elevat grau d’incertesa que l’acompanya; i, en quart lloc, les mesures 
extraordinàries previstes per reduir-lo.
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 Pel que fa al treball per evitar o minimitzar aquest resultat, cal dir que al llarg de tot el 
curs s’ha treballat intensament per ajustar el nombre de crèdits contractats en alguns centres, 
més concretament a la Facultat d’Empresa i Comunicació, a l’Escola Politècnica Superior i a la 
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, com a resultat d’una gestió molt 
acurada dels seus equips de direcció juntament amb l’àrea de Recursos Humans i que cal agrair 
públicament. 

 Això no obstant, i malgrat aquests esforços, com deia, hi ha altres causes que neutralit-
zen aquest possible estalvi. Més concretament i fonamentalment són quatre: la primera i de ma-
nera molt destacada, el fort impacte que continua suposant el conveni col·lectiu, que si aquest 
curs ja ha estat de 800.000 euros en aplicar-se al Personal d’Administració i Serveis i parcialment 
al Personal Docent i Investigador, enguany es veurà incrementat encara en 200.000 euros més 
en aplicar-se progressivament al Personal Docent i Investigador; la segona, les noves i lògiques 
necessitats de contractació de crèdits en alguns centres, especialment a la Facultat d’Educació 
per les raons que he comentat abans; la tercera, l’increment sostingut d’altres capítols del tot 
indefugibles, com ara les antiguitats, el nou Servei d’Atenció Telefònica o la Prevenció de Riscos 
Laborals, per posar tres exemples d’ordre ben divers; i la quarta, i tant o més important que les 
anteriors, un percentatge important de titulacions deficitàries, un 40% per a ser exactes, i que 
representa un dèficit d’1 milió d’euros pel cap baix. Causes, totes elles, que donen com a resultat 
un pressupost on les despeses de personal representen aproximadament el 80% i que fan que 
l’increment de 800.000 euros de mitjana anual derivat del nou contracte-programa a la pràctica 
quedi absorbit per aquest creixement que acabo de descriure, i això tant per al curs que ve com, 
i més greu encara, per als pròxims.

 Al costat d’això, i no pas per ser catastròfics, però sí per acabar de fer una descripció 
completa i del tot ajustada d’aquest pressupost, cal tenir present, com deia, l’alt nivell d’incer-
tesa de què va acompanyat, ja que les previsions s’han fet partint del mateix nombre d’alumnes 
matriculats del curs passat, una xifra difícil d’igualar i encara més de superar per diverses raons: 
perquè el curs passat, a diferència del que va passar a la majoria d’universitats, sortosament 
ja es va incrementar en un 2%; i perquè enguany hi ha incerteses noves que s’afegeixen a les 
habituals en aquestes dates i per a les quals ningú té encara resposta, com ara què significarà 
el pas de diplomatura a grau en moltes de les nostres titulacions més sol·licitades, per exemple 
mestre o infermeria; la repercussió que tindrà la crisi econòmica en què estem immersos en una 
universitat de les nostres característiques o la nova implantació en altres universitats d’algunes 
titulacions que nosaltres també impartim, i que és el resultat, per dir-ho suaument, d’una falta 
de planificació a l’hora de dissenyar el nou mapa de titulacions per part dels responsables de la 
política universitària del nostre país.

 Finalment, i com és lògic, per disminuir el dèficit previst s’han decidit una colla de me-
sures extraordinàries, concretament vuit, que ens han de permetre reduir-lo en 480.000 euros, 
de manera que el resultat final sigui negatiu de 350.000 euros i per tant d’un 1% del pressupost 
total, que és d’uns 30 milions d’euros. En relació a aquestes mesures, però, voldria remarcar que 
realment han de ser el que el seu nom indica, és a dir, extraordinàries, o sigui, excepcionals, i que 
per tant no són ni desitjables ni molt menys consolidables, ja que si bé suposen una reducció del 
pressupost en àmbits en els quals, a diferència d’altres com les despeses de personal, encara és 
possible d’actuar, com ara les relacions internacionals, la recerca o l’àrea de comunicació entre 



346 Discurs de cloenda del curs 2008-2009

altres, cal tenir ben present que al mateix temps es tracta d’àmbits de primera importància, en 
la mesura que són absolutament estratègics i per tant de futur. 

 Aquesta explicació potser una mica llarga però al meu entendre necessària dels pressu-
postos, a banda d’explicar el moment en què ens trobem, permet al mateix temps, com deia al 
començament, dibuixar l’escenari dels pròxims anys. Un escenari certament difícil que al meu 
entendre hem d’abordar partint d’un principi essencial acompanyat de dues condicions: que 
l’hem, i sobretot, el podem superar i, fins i tot, sortir-ne reforçats; sempre i quan, però, confiem 
en les nostres pròpies forces, és a dir, en les nostres potencialitats i capacitats, que sens dubte 
són moltes i diverses; i, sobretot, si no recorrem a falses expectatives o a la solució fàcil de pensar 
que algú ja respondrà per nosaltres. 

 Començaré, si m’ho permeteu, per aquesta darrera condició. Al meu entendre, aquest 
és un perill real i que hem d’evitar de totes totes, ja que parteix o bé del simple desconeixement 
del nostre model d’universitat, segurament atribuïble a una falta d’explicació institucional que 
hem de corregir, o bé de la seva no assumpció plena. En aquest sentit, i al marge que cadascú 
pugui aspirar a un model diferent per al futur, més o del tot públic, o fins i tot més o del tot 
privat, cosa improbable però igualment legítima, crec que faríem un flac favor a la institució i 
a nosaltres mateixos si entretant actuéssim segons el que –per bé o per mal, però en realitat– 
no som. És a dir, que, situats en una mena de miratge, veiéssim només els avantatges i cap dels 
desavantatges d’altres models i féssim exactament el contrari amb el nostre, tot desaprofitant 
d’aquesta manera el temps i les energies necessàries per enfortir-nos com institució, de tal ma-
nera que el futur ens trobi al màxim de ben preparats per poder-lo decidir lliurement. 

 En aquest mateix sentit, cal afegir que la situació que he descrit deixa ben clar que el 
dèficit que generem no es deriva d’una despesa extraordinària o per inversions, cosa que puntu-
alment es podria resoldre recorrent a l’endeutament, i que per altra banda ja s’ha fet, sinó que 
prové de la despesa corrent, és a dir, estructural. En conseqüència, es fa molt difícil –per no dir 
impossible– pensar que la Generalitat, l’Ajuntament o alguna empresa o altra institució pugui fer 
aportacions per eixugar-la i molt menys a curt termini, ja que això equivaldria a aportar recursos 
a fons perdut. I si això ja acostuma a ser sempre així, encara és més impensable en la situació 
actual, ja que no podem obviar la difícil situació financera en què a dia d’avui es troben la majoria 
d’empreses i institucions i sobretot les administracions, tant l’autonòmica com la local, derivada 
d’una crisi a un triple nivell: nacional, estatal i mundial i sobre la qual no m’estendré.

 Això no obstant, no podem passar per alt que tant l’Ajuntament de Vic com el govern 
de la Generalitat continuen fent importants aportacions a la nostra Universitat: el primer a 
través de la cessió dels edificis, la darrera de les quals s’ha produït aquest mateix curs, cosa que 
ja ha permès subscriure un préstec hipotecari per fer front a una part del dèficit; i el segon a tra-
vés del contracte-programa, el qual si bé encara no tenim firmat, cosa que ja desitjaríem, tenim 
assegurat pels pròxims quatre anys.  

 En relació al contracte-programa, al qual vaig referir-me en termes més optimistes 
en l’acte de cloenda del curs passat i que la situació econòmica de la qual ara parlava ha fet que 
no fos tan generós com inicialment tot feia preveure, voldria dir que malgrat tot  significa una 
aportació important: de 7,8 milions d’euros aquest curs 2008-2009 i de 8,6, 9,4 i 10,1 milions 
d’euros els tres cursos següents, és a dir, fins al 2012, amb una aportació fixa per a despesa corrent 
i dues partides variables, i per tant subjectes a la consecució d’objectius, dedicades a l’adaptació 
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a l’Espai Europeu d’Educació Superior i a Recerca d’un milió d’euros. A més a més, recordem 
que també s’hi contempla una partida d’un milió d’euros de mitjana anual per a inversions, cosa 
molt important i que com sabeu no contemplava l’anterior contracte-programa, així com alguns 
altres compromisos no escrits i per tant només probables com ara una revisió l’any 2010. 

 Com deia, tot i que les xifres finalment no han estat exactament les previstes, ja que 
al final dels quatre anys no ens situarem en el 33% d’aportació de diner públic com era el nostre 
desig inicial, sinó en un 29%, el nou contracte-programa representa una eina de finançament 
molt important i que augmenta en uns 800.000 euros de mitjana cada curs. Això no obstant, 
no podem oblidar que aquest increment malauradament queda automàticament absorbit per 
les despeses d’estructura a què m’he referit abans.

 En relació a la segona condició, crec que no exagero ni entro en cap contradicció si dic 
que, malgrat l’escenari certament complex i fins i tot difícil, però realista, que us he descrit, la 
Universitat de Vic, gràcies al treball i a l’esforç continuat de moltes persones, mai havia arribat 
on és ara. És evident i ben constatable que mai havia tingut tants alumnes, tant professorat 
doctor i acreditat, tan bons serveis ni tan bons resultats en recerca, en transferència de conei-
xement o en formació continuada. I al meu entendre, tampoc mai com ara havia generat tantes 
expectatives al seu voltant, de les quals són bona mostra algunes de les accions que fa uns mo-
ments he repassat i sobretot molts projectes que en aquests moments tenim per davant i que 
ara m’agradaria enumerar només de passada i sense ànim de ser exhaustiva però per no pecar 
d’inconcreta. 

 Em refereixo, entre altres, al projecte complex, a llarg termini, però d’extrema im-
portància del Futur Parc Tecnològic de Vic, en el qual la nostra universitat està cridada a jugar 
un paper essencial; a l’estreta col·laboració en matèria de docència i recerca amb el Consorci 
Hospitalari de Vic que comportarà el projecte de la nova Facultat de Ciències de la Salut i el 
Benestar; a tot el que ha suposat i suposarà el nou Grau d’Enginyeria Mecatrònica: una gran 
aproximació amb les empreses del sector del metall, una estreta col·laboració amb institucions 
emblemàtiques com la Fundació Eduard Soler de Ripoll i la Universitat Politècnica de Catalunya 
i el projecte d’un centre de recerca de metal·lúrgia promogut per l’empresa Lafarga Lacambra 
de la mà de la UVic; i tot això sense oblidar el paper equivalent als ICE de les altres universitats 
que l’actual CIFE ha començat a tenir i acabarà tenint gràcies a un treball continuat amb el 
Departament d’Educació, o els molts fruits que s’estan recollint del treball conjunt i continuat 
amb la Delegació a Osona de la Cambra de Comerç, com ara el conveni amb KIMBCN per a 
la valorització de la recerca. Unes expectatives que ara com ara sobretot ens plantegen el repte 
de donar-hi resposta, uns projectes que hem de ser capaços de fer realitat, però que sens dubte 
són estratègics i per tant plens d’oportunitats de futur. I finalment, crec que també cal dir-ho, 
mai com ara s’havia reconegut de manera tan explícita per part de moltes instàncies, i de manera 
molt especial des de l’Ajuntament de Vic, el paper indiscutible que la nostra universitat ha de 
tenir en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat, de la comarca i del territori. 

 I en relació al principi essencial, que se sustenta en les dues condicions bàsiques que he 
comentat, voldria dir amb tota la contundència de què sóc capaç, que aquesta situació difícil, 
que sens dubte demanarà esforços i sacrificis per part de tots, l’hem d’entendre no tant com una 
amenaça, sinó com una oportunitat. Una oportunitat en la mesura que ens empeny, per pròpia 
responsabilitat, però també seguint les indicacions del Patronat i el fet d’estar al final del Pla 
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Estratègic, a dissenyar el que en direm un Pla d’Acció per als propers anys, en el qual ens hem 
compromès i ja s’ha començat a treballar. Un pla que vol ser decidit, valent i ambiciós: decidit 
pel que fa a l’aplicació temporal, valent en l’anàlisi de les nostres debilitats i amenaces, entre 
altres la manca d’eficiència en una colla de titulacions, de singularització i de competitivitat, 
però al mateix temps ambiciós en el recompte de les nostres fortaleses i oportunitats. Un pla 
que parteix del convenciment que, després d’aquests deu anys d’Universitat en què segurament 
havia de primar un criteri extensiu tant en docència com en recerca, ha arribat l’hora que pre-
valgui un criteri més intensiu en tots els àmbits i a tots nivells. Un pla, al capdavall, que si bé 
naturalment té com a objectiu assegurar la viabilitat de la nostra institució, té un altre objectiu 
molt més important encara: rellançar el nostre projecte universitari per tal que pugui ser cada 
dia més reconegut en el sentit més ampli de la paraula i d’una vegada per totes.

 Després d’aquest repàs amb llums i ombres que per un exercici responsabilitat i de 
transparència he cregut necessari de fer, només em resta apel·lar a l’única –però sens dubte a la 
millor– eina de què disposem: la vostra, la nostra, la implicació de tots i totes. Una implicació 
feta de confiança en nosaltres mateixos i –sobretot– de molta, moltíssima generositat envers 
el nostre projecte universitari. Un projecte que, com tots els grans projectes, no és de ningú i 
alhora és de tots, un projecte que va molt més enllà de tots nosaltres, que ens transcendeix, i 
que precisament per això val tant la pena –m’atreviria a dir fins i tot que és una sort– de poder-hi 
participar. La sort de poder dir, amb tot l’orgull, que d’una manera o altra i en un moment o altre 
nosaltres també hi va ser.

 Crec que he esgotat el temps de què disposava –espero que no la vostra paciència– i 
per tant us estalviaré l’apunt habitual a l’entorn de la paraula o el concepte vacances. Sapigueu 
només que us les desitjo proporcionalment tan intenses i profitoses com ho ha estat el curs que 
avui tanquem, és a dir, el màxim de bones en el sentit més ample i lliure de la paraula.

 Moltes gràcies.

ASSUMPTA FARGAS I RIERA

Rectora

15 de juliol de 2009
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