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Memòria del curs 2000-2001

INAUGURACIÓ DE CURS

L’acte oficial d’inauguració del curs 2000-01 es va celebrar el 17 d’octubre amb la presèn-
cia del Conseller de Governació, Hble Sr. J.A. Duran i Lleida. Van ser distingides amb la insígnia
d’or de la Universitat les pedagogues Victòria Subirana (Vicki Sherpa) i M.A. Canals i es van lliurar
els premis extraordinaris de titulació als estudiants amb millor expedient de cada carrera. 

OBRES I EQUIPAMENTS

Les obres han tingut un any més el seu protagonisme en el conjunt d’activitats de la UV.
Conjuntament amb el curs s’inaugurava la part de l’edifici de la Torre dels Frares que es posava en
funcionament un cop acabada la tercera fase de construcció i, durant el curs, es reprenien les obres
de la que havia de ser la quarta i darrera fase abans de la inauguració definitiva en el curs actual. El
mes d’abril també es van iniciar les obres del segon bloc de l’edifici central de la UV gràcies a les
aportacions econòmiques de diverses empreses i institucions que van adherir-se al programa de pa-
trocini i mecenatge impulsat el curs anterior amb la col·laboració de l’Agència de Patrocini i Mece-
natge de la Generalitat de Catalunya. El mes de juny es va fer un acte de presentació de la Universi-
tat i de les obres als empresaris mecenes en un acte ple de significació que va contribuir a
l’establiment d’un nou horitzó en les relacions Universitat-Empresa, més enllà de la col·laboració
econòmica que implica l’actual projecte. 

ACTIVITAT ACADÈMICA

En el capítol acadèmic, el 2000-01 ha estat un curs destacat. L’oferta educativa augmenta-
va amb una nova especialitat de la carrera de Mestre, la d’Educació Física, i amb quatre nous títols
propis endegats fora de la ciutat de Vic a través de la vinculació amb centres educatius de formació
superior: amb el conegut centre ESERP s’iniciava el Graduat Superior en Empresa i Economia In-
ternacional i el Graduat Superior en Comunicació i Periodisme Empresarial; amb l’Escola Superior
Johan Cruyff, el Graduat en Gestió i Direcció d’Empreses Esportives, i amb l’Institut de Ciència i
Tecnologia de Mollet, el Graduat Superior d’Enginyeria en Seguretat i Qualitat Industrial. D’aques-
ta manera, l’oferta de titulacions homologades arribava a 22 i la de títols propis a 6. 

Però els canvis no solament han estat significatius en les xifres d’oferta, sinó que també
s’han produït en aspectes qualitatius. Per primera vegada la UV impulsava un ensenyament amb
metodologia de suport virtual, l’Enginyeria en Organització Industrial, amb l’objectiu de suplir
amb suports tecnològics la dedicació horària que requereix la presència a l’aula, però sense prescin-
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dir del paper directe i constant del professor. Aquesta iniciativa –l’èxit de la qual fa pensar en un
nou horitzó per a l’oferta educativa de la UV– ha estat possible gràcies a la tasca realitzada per pro-
fessors de l’Escola Politècnica que han creat la plataforma virtual TAUVIC. 

Un altre aspecte qualitatiu a destacar és la posada en marxa d’una comissió intercentres
per estudiar les implicacions que l’espai d’harmonització europeu tindrà, en un futur no massa
llunyà, sobre les metodologies docents de les titulacions universitàries. Gràcies al treball d’aquesta
comissió, la UV està preparada per impartir ensenyaments amb tota la innovació pedagògica que
imposen les noves directrius. L’elevat nombre de professors que s’hi ha interessat farà possible que
el curs 2001-02 ja s’imparteixin una cinquantena d’assignatures amb aquesta nova metodologia i
que la UV se situiï entre les pioneres de l’Estat espanyol a implantar aquest nou sistema de crèdits
europeus. 

L’avaluació de la qualitat ha estat, un any més, objecte d’una especial atenció en l’ordre
acadèmic. L’avaluació de la llicenciatura de Traducció i Interpretació, iniciada el curs anterior i rea-
litzada en el marc de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, es va cloure
amb una notable qualificació emesa per un equip d’experts externs. Durant el curs 2000-01 s’ha
dut a terme, també en el marc de l’Agència, l’avaluació de les diplomatures de Mestre, que s’ha de
cloure en el curs actual, i s’ha posat en marxa el Gabinet d’Avaluació de la Qualitat amb l’objectiu
de definir les línies estratègiques que permetin una avaluació continuada i sistematitzada de la qua-
litat docent i de serveis a la nostra institució. 

TERCER CICLE I FORMACIÓ CONTINUADA

La formació continuada i els estudis per a graduats han rebut també un important impuls
d’acord amb la línia, iniciada ara fa dos cursos, de considerar-los part essencial d’estratègia i de
consolidació de l’oferta educativa. Els tres programes de doctorat de la UV s’han continuat oferint
amb un gran nivell d’acceptació. És de destacar la valuosa tasca que en aquest sentit ha desenvolu-
pat la Comissió de Doctorat de la UV a l’hora d’organitzar i normativitzar aquest nivell d’ensenya-
ment. 

Però el creixement més gran, sobretot quantitatiu, pel que fa a nombre de matriculats i
d’oferta, s’ha produït en els programes de Màster i Postgrau. A banda de la consolidació d’alguns
–el Màster d’Interpretació ja ha arribat a la tercera edició– se n’han iniciat altres que han gaudit
d’una matrícula important. Aquests programes, juntament amb els d’extensió universitària, han
permès una nova expansió en el territori d’acord amb el principi d’apropar la formació a l’estudiant
i a les particularitats de l’entorn. En aquesta línia s’ha iniciat un Màster de Fisioteràpia Esportiva a
Granollers, s’ha impartit un curs de postgrau sobre Avaluació Psicopedagògica a Andorra, i s’ha sig-
nat un conveni amb la institució ISED-ISEP, especialitzada en ensenyaments per a postgraduats i
amb presència en ciutats d’arreu de l’Estat, per a l’oferta conjunta d’aquests ensenyaments.

Per la seva banda, l’Escola d’Idiomes, la Universitat d’Estiu i l’Aula Universitària per a la
Gent Gran, cadascuna en el seu àmbit, han contribuït també al creixement i consolidació de l’ofer-
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ta educativa de la Universitat de Vic. Com en els altres casos que esmentàvem, aquest creixement
podem valorar-lo positivament tant pel que fa al nombre d’inscrits o matriculats com pel grau de
satisfacció dels assistents.

ESTUDIANTS

El nombre d’estudiants que van matricular-se el curs 2000-01 a la UV va ser de 3.890 en
ensenyaments homologats i 680 en títols propis. Entre els primers, un total de 1.097 estudiants
van rebre algun tipus de beca o d’ajut d’entitats públiques o privades per un import total de més de
332 milions de pessetes. El nombre d’estudiants que van acabar els estudis a la UV va ser de 947.
Com ja és habitual, els actes per celebrar els lliuraments de diplomes van distingir festivament el fi-
nal de curs. 

ACTIVITATS CONGRESSUALS

Les conferències, taules rodones, jornades i altres activitats congressuals han tingut un re-
lleu important, tant les celebrades a la UV com aquelles que s’han realitzat fora amb la presència de
la UV, ja sigui en l’organització o amb la participació de professors. Destaquem la 4a Trobada
Transfronterera de Sensors i Biosensors, les Jornades d’Història de la Ciència i de la Tècnica i les
4es Jornades d’Electrònica i Telecomunicacions, organitzades per l’Escola Politècnica Superior; les
Jornades sobre Resiliència i sobre Didàctica del Coneixement del Medi, organitzades per la Facul-
tat d’Educació; la Jornada de Salut Mental «Més enllà de la malaltia», organitzada per l’Escola de
Ciències de la Salut; les de Desenvolupament Humà, organitzades per la Càtedra Unesco, i la Jor-
nada Universitat-Empresa, organitzada per l’associació d’exalumnes d’Empresarials i ADE de la
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Aquesta Facultat també va organitzar les Jornades
sobre Empresa Familiar, que van comptar amb una important representació de persones vinculades
a aquest tipus d’empresa. La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació organitza-
va les Jornades de Traducció, que enguany arribaven a la cinquena edició, i que van comptar amb
importants especialistes en el tema objecte d’estudi, que aquest curs era «La Traducció i l’edició a
Catalunya». 

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA

El fet més destacat del SART, concretament en l’àrea de Medi Ambient, ha estat la im-
plantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en els requisits de les normes ISO 9001 i en
el Model de qualitat total EFQM, que ha rebut la corresponent acreditació per part del CIDEM de
la Generalitat de Catalunya.

Aquest curs el SEREM ha dut a terme tretze estudis, nou dels quals encarregats des de



l’exterior de la Universitat. Podem dir, doncs, que es consoliden els estudis duts a terme per a enti-
tats locals i que augmenten els encarregats per empreses i institucions públiques d’àmbit català i
per la mateixa Universitat de Vic.

134 empreses han signat convenis de cooperació educativa amb la Universitat de Vic que
han permès que 234 estudiants hi fessin pràctiques tutelades. Un bon nombre d’empreses s’han
adreçat a la Universitat de Vic per sol·licitar titulats formats a les nostres aules gràcies la tasca de les
borses de treball dels centres. En algunes carreres, com altres anys, el nombre d’ofertes de feina ha
superat el de demandes, com en el cas d’Informàtica i de Telecomunicacions.

Per segon any s’ha impartit el curs «Tècniques d’Inserció Laboral», adreçat als estudiants
dels últims cursos amb l’objectiu de preparar-los per a inserir-se professionalment un cop acabin
els estudis. 

RELACIONS INTERNACIONALS

Les Relacions Internacionals de la UV han fet un important pas endavant amb la creació
d’una delegació del rector específica –assumida per la professora M. Antònia Pujol– i d’una comis-
sió intercentres, que han significat la centralització de les tasques organitzatives de mobilitat d’es-
tudiants i professors, i de nous projectes relacionats amb l’àmbit internacional. Una de les primeres
accions d’aquesta delegació va ser l’organització d’un debat intern sobre les Relacios Internacionals
i d’una Jornada Internacional durant la qual es van presentar els principals programes de mobilitat
promoguts per la Unió Europea. 57 estudiants de la Universitat de Vic han seguit el curs acadèmic,
o una part, en una de les 20 universitats europees amb les quals hi ha signats convenis de col·labo-
ració regulats per programes Erasmus/Sòcrates, i 26 estudiants procedents d’algunes d’aquestes
universitats han seguit el curs a la Universitat de Vic. En paral·lel, professors de la UV i d’aquestes
universitats han impartit classes en el marc d’aquests programes. Aquest curs, els diplomes DEGI
s’han lliurat a la Universidade do Minho, a Portugal, en un acte solemne al qual va assistir el rector
de la UV.

També durant el curs 2000-2001 s’ha treballat activament en el programa ALFA que fo-
menta la cooperació entre Amèrica Llatina i Europa i en el qual la UV participarà en l’àmbit del Tu-
risme i la Sostenibilitat. Des de la Facultat d’Educació s’ha continuat amb els programes d’intercanvi
amb la Universitat de Londres i s’han consolidat els de cooperació internacional a Guatemala i al
Nepal.

RECERCA

De la mateixa manera que les Relacions Internacionals, la Recerca a la UV s’ha vist poten-
ciada amb la creació d’una delegació del rector i d’una comissió intercentres per tractar de la seva
organització al si de al UV. El Dr. Josep M. Serrat va ser nomenat delegat del rector per a la Recerca
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i la seva tasca, juntament amb la dels membres de la Comissió, va donar com  a primer resultat el
Pla de Recerca de la UV 2001-2004, concebut com a conjunt d’actuacions concretes que han de
fer possible un increment de la quantitat i la qualitat de la recerca i una integració completa de les
activitats de recerca en la dinàmica de la Universitat. En el context d’aquest Pla es van constituir
vuit nous grups de Recerca –la xifra arribava així a la vintena– que treballen en els camps de les
ciències de l’educació, la història econòmica, les ciències de la salut, la recerca tecnològica, la ma-
temàtica aplicada, la llengua i la literatura i les ciències socials. És de destacar, també, la signatura
d’un conveni específic amb la CIRIT per a la promoció de la Recerca, i l’atorgament d’una subven-
ció del Ministeri de Ciència i Tecnologia al grup de recerca «Editorials, traduccions i traductors a la
Catalunya contemporània».

Per la seva banda, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, que té com a objectiu
la divulgació d’estudis i treballs relacionats amb el gènere, ha continuat les seves activitats investi-
gadores i ha aconseguint dues importants subvencions de l’Institut Català de la Dona, una d’elles
per a un nou volum de la col·lecció «La capsa de Pandora», que edita Eumo Editorial. 

La Càtedra Unesco de la UV ha organitzat enguany les Jornades Internacionals de Debat
«Desenvolupament Humà» i ha continuat les activitats investigadores dins del projecte «Desenvo-
lupament Humà a Catalunya: Reconceptualització i Elaboració d’Indicadors».

ACTUACIONS I ACTIVITATS INSTITUCIONALS

Durant el curs 2000-01 ha continuat l’aplicació de les mesures proposades en el Pla Direc-
tor de la Universitat de Vic i s’han consolidat les que ja s’havien emprès a finals del curs anterior.
L’avaluació del grau d’execució del Pla efectuada pel Consell de Direcció de la Universitat dóna un
resultat molt positiu, igualment com l’avaluació dels efectes obtinguts, tant en l’ambit acadèmic
com en l’econòmic. Destaca, per sobre de tot, la millora en el sistema de gestió, descentralitzada a fa-
vor del centres, i amb un paper clau en el govern de la UV del Consell de Direcció de la Universitat.

A finals de curs el patronat de la Fundació Universitària Balmes va aprovar la modificació
dels Estatuts de la UV donant el vistiplau a la proposta elaborada per una comissió de la comunitat
universitària que n’havia iniciat la revisió dos anys abans per encàrrec del mateix patronat. El des-
plegament dels Estatuts que es preveu de fer en el curs que comencem, permetrà un sistema orga-
nitzatiu més àgil i un funcionament més ajustat a les directrius del Pla Director. 

A banda del nomenaments ja esmentats de la professora M. Antònia Pujol com a delega-
da del rector per a les Relacions Internacionals, i del Dr. Josep M. Serrat com a delegat del rector
per a la Recerca, el rector va nomenar el professor Josep Comas director de l’Àrea de Màrqueting i
Comunicació, i la professora Josefina Domènech cap de l’Àrea de Recursos Humans. D’aquesta
manera s’accentuava la professionalització dues àrees importants, l’una per a la projecció exterior
de la UV, i l’altra per regular les relacions laborals. També es va nomenar el professor Manuel Vilar
director de l’Escola Politècnica Superior, en substitució de qui ho havia estat des de l’inici d’aquest
centre, el Sr. Enric López. El professor Sergi Domínguez substituïa la professora Montserrat Cor-
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rius al capdavant de l’Escola d’Idiomes i, ja al final de curs, ens deixava la Dra. Martha Tennent,
que havia dirigit el deganat de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació des
que es va fundar l’any 1993, i que va ser substituïda pel cap d’estudis, Dr. Joan Solà, que n’assumia
el deganat en funcions. 

Per acord del patronat de la Fundació Universitària Balmes, la UV va designar Segimon
Serrallonga primer professor emèrit de la Universitat. Amb motiu de la seva jubilació es va editar
un monogràfic de la revista Miramarges i el llibre Miscel·lània Segimon Serrallonga, que se li va ob-
sequiar en un sopar homenatge el mateix dia que va llegir la lliçó de comiat a la Sala de la Columna
de l’Ajuntament de Vic amb motiu de la inauguració de la 6a Universitat d’Estiu.

També en el marc de la Universitat d’Estiu, la Universitat i la ciutat de Vic varen retre un
homenatge al crític i pedagog Joan Triadú amb motiu del seu vuitantè aniversari. 

SERVEIS I SOCIETATS VINCULADES

Des de l’Àrea de Màrqueting i Comunicació es van organitzar els tercers premis Universi-
tat de Vic als millors de Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, al qual van concórrer prop
de 200 estudiants amb 176 treballs. L’estand de la UV al Saló de l’Ensenyament va comptar amb la
participació d’estudiants i professors dels diversos centres que informaven els estudiants interessats
en l’oferta acadèmica de la UV. 

El dia 5 d’abril es va celebrar la festa de la Universitat de Vic amb esports d’aventura i ac-
tuació musical a l’interior de la UV, i la investidura del pilot Nani Roma com a segon Estudiant
Adoptiu. Els dos dies següents se celebraren les Jornades de Portes Obertes.

L’Aula de Teatre va preparar l’obra N’hi ha més a fora que a dins, basada en textos de Ro-
land Dubillard, que es va representar a Vic i a l’Institut del Teatre de Barcelona dins la Mostra de
Teatre Universitari dels Països Catalans. 

Aquest curs Eumo Editorial, paral·lelament a l’edició de llibre escolar i universitari, ha
impulsat la creació de Promoedu.com, empresa dedicada la promoció i la distribució de llibres es-
colars i que impulsa l’ús d’Internet com a mitjà per donar a conèixer serveis educatius. 

Eumogràfic ha continuat la tasca de disseny per a empreses i institucions i ha consolidat les
línies de producció multimèdia i interiorisme que cada any prenen un protagonisme més destacat.

Cal esmentar finalment la bona feina que duen a terme els diversos serveis: els de Suport a
la Docència i a la Recerca, els d’Atenció a la Comunitat Universitària, els Administratius i de Rec-
torat i els d’Infraestructures i Manteniment, que són a la base de totes les activitats del conjunt de
la comunitat universitària.

MONTSERRAT VILALTA I FERRER

Secretària General de la UV
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