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Memòria del curs 2001-2002

CANVIS INSITUCIONALS

El curs 2001-02 s’ha distingit per dos fets de gran significació per a la institució: l’entrada
del Govern de la Generalitat de Catalunya en el patronat de la Fundació Universitària Balmes i el
relleu en el càrrec de rector de la Universitat de Vic, Ricard Torrents i Bertrana, que ho havia estat
des de la seva fundació l’any 1997, pel Dr. David Serrat i Congost.

L’entrada del Govern de la Generalitat al Patronat de la FUB culminava un llarg procés
de gestions amb el mateix Govern i amb els grups polítics parlamentaris per aconseguir un finança-
ment estable per a la UVic i perquè la màxima institució catalana s’impliqués d’una manera decidi-
da en el govern de la Universitat. La modificació dels Estatuts de la FUB va permetre l’entrada en el
Patronat de tres representants del Govern designats a proposta del Conseller d’Universitats, Recer-
ca i Societat de la Informació (DURSI): Antoni Giró i Roca, director general d’Universitats, Josep
Grifoll i Guasch, secretari general del DURSI i Carme López i Pol, sotsdirectora general d’Univer-
sitats. Prèviament a aquesta entrada, el Govern havia inclós una disposició addicional en la Llei de
Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2002 que assegurava una aportació a la UVic de
2.400.000 euros per a l’actual exercici. Aquesta aportació s’ha regulat mitjançant la signatura d’un
Contracte-programa entre la UVic i el DURSI que preveu, entre altres punts, destinar una quanti-
tat significativa de l’aportació a la rebaixa del preu de matrícula i a la realització d’un Pla Estratègic
que defineixi les línies bàsiques d’actuació de la UVic els pròxims anys. 

El nou Patronat va haver d’afrontar, des del mateix moment de la seva constitució, dos te-
mes cabdals que havien d’afectar la quotidianitat universitària. D’una banda la reforma de les Nor-
mes d’Organització i Funcionament de la UVic, de manera que reflectissin els canvis que imposava
la nova Llei d’Universitats, i els que comportava el nou sistema de funcionament derivat de la par-
ticipació de l’Administració pública en el govern de la Universitat. D’altra banda, la definició del
calendari i el procediment per al nomenament del rector i dels membres dels equips de govern, atès
que el rector Ricard Torrents arribava a la fi del seu mandat. Les Normes d’Organització i Funcio-
nament i el procediment i calendari per al nomenament del rector van ser aprovats en data 18
d’abril i presentats a la comunitat universitària en un Claustre extraordinari de la UVic celebrat el
25 d’abril. 

D’acord amb aquestes Normes, el 30 de maig el Patronat va acordar nomenar el Dr. Da-
vid Serrat i Congost nou rector de la Universitat, valorant tant la seva experiència en la gestió uni-
versitària com la seva estreta vinculació amb la ciutat i la Universitat de Vic. En la mateixa data, el
Patronat també va nomenar, a proposta del nou rector, els membres que havien de constituir la no-
va Junta de Rectorat: el Dr. Pere Quer, vicerector d’Afers Acadèmics; el Dr. Josep Burgaya, adjunt
al Rector per a l’elaboració del Pla Estratègic; el Dr. Josep M. Serrat, adjunt al Rector per a la Re-
cerca, Doctorat i Transferència de Coneixements; la Sra. Montserrat Vilalta, secretària general, i la
Sra. Mercè de Rocafiguera, cap de Gabinet de Rectorat, i va ratificar el nomenament del Sr. Antoni
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Uix com a gerent de la Universitat. Abans dels nomenaments, el Claustre de la UVic en sessió ex-
traordinària celebrada el 27 de maig, havia manifestat el seu suport al programa de govern i a la
composició del nou equip que va presentar el Dr. Serrat.

L’acte protocol·lari de presa de possesió del nou rector i dels membres del seu equip va te-
nir lloc el 21 de juny amb la presència destacada d’autoritats civils i acadèmiques. Un mes més tard,
el Patronat va acordar, a proposta del nou rector, ratificar en el seu càrrec els degans i directors dels
cinc centres de la UVic.

A banda d’aquests dos fets rellevants, al llarg del curs van produir-se altres novetats deri-
vades del desplegament dels Estatuts de la UVic que, a partir de l’aprovació de la Llei d’Universi-
tats, van passar a denominar-se Normes d’Organització i Funcionament. Així, el 4 d’octubre de
2001 va contituir-se el Claustre de la UVic i el 29 de novembre la Junta de Coordinació. Amb la
constitució d’aquests dos òrgans de participació i coordinació generals, amb la dels Claustres de
centre i la del Consell d’estudiants, quedaven formalment constituïts tots els òrgans col·legiats
contemplats en les Normes d’Organització i Funcionament. 

Esmentem finalment que gairebé tots els membres del Consell de Direcció de la UVic va-
ren assistir a alguna de les ponències presentades a les Jornades Universitàries de Catalunya celebra-
des a Sitges des de finals de gener fins a primers de març. Les Jornades van ser un espai de diàleg i
reflexió sobre l’estat actual de l’ensenyament superior a Catalunya, un cop iniciat el procés que ha
de conduir a l’elaboració d’una Llei d’Universitats catalana. 

ACTES I CELEBRACIONS INSTITUCIONALS

Inauguració de curs

L’acte oficial d’inauguració del curs 2000-01 es va celebrar el 18 d’octubre amb la presèn-
cia del director general d’Universitats, Dr. Antoni Giró i Roca. El Dr. Ramon Pinyol, vicerector
d’Afers Acadèmics i professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, va
pronunciar la lliçó inaugural Traduccions, innovació cultural i redreçament cultural. La principal no-
vetat de la inauguració d’aquest curs va ser l’estrena, amb aquest acte, de la nova Sala d’Actes de la
Universitat a l’edifici Torre dels Frares.

En aquesta ocasió es va fer el lliurament de la insígnia de la Universitat de Vic al Dr. Joan
Albaigés i Riera pel seu protagonisme destacat en els tràmits de reconeixement de la UVic, i a l’ar-
quitecte Manel Anglada i Bayés, a títol pòstum, per la seva contribució decisiva en el projecte ar-
quitectònic de la Universitat. També es van lliurar els premis extraordinaris als estudiants amb mi-
llors expedients de cada carrera.

Actes de celebració dels 25 anys de la Universitat de Vic

Un altre fet destacat del curs ha estat la celebració amb diferents actes del 25è aniversari
de l’Escola de Mestres «Balmes», creada l’any 1977 i embrió de la que havia de ser, vint anys més
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tard, la Universitat de Vic. El dia 3 de maig va tenir lloc l’acte d’inauguració, que va comptar amb
la presència del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya. Josep
Gonzàlez-Agàpito, catedràtic d’Història de l’Educació a la UB, va parlar sobre «25 anys de forma-
ció de mestres» i va elogiar la tasca d’Eumo Editorial; Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació,
continuadora de l’Escola de Mestres, va parlar sobre «El futur de l’edicació dels mestres», i Ricard
Torrents, rector de la Universitat de Vic, va parlar sobre «Educació i Universitat» i va elogiar «la
universitat educativa». 

El mateix dia, a dos quarts d’onze del vespre, va tenir lloc a la plaça Major de Vic l’espec-
tacle pirotècnic Veles e Vents, del grup Xarxa Teatre, que va convocar un públic nombrós.

Amb aquests actes, acadèmic i ciutadà, es van iniciar les diverses activitats programades
per celebrar el quart de segle de recuperació dels estudis universitaris a Vic i que s’aniran fent al
llarg de l’any 2002, entre les quals un bon nombre de conferències, publicacions, exposicions i ac-
tes lúdics. Destaquem les exposicions «Paideia», «El llibre infantil a Catalunya fins a la Guerra Ci-
vil» i del sopar-trobada amb alumnes i professors que durant aquests 25 anys han passat per les au-
les de l’Escola de Mestres que tingué lloc el 27 de juny.

OBRES I EQUIPAMENTS

Les obres han tingut un any més el seu protagonisme en el conjunt d’activitats de la UVic.
El dia 10 de gener de 2002 el conseller en cap i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Ar-
tur Mas i Gavarró, juntament amb el president de la Fundació Universitària Balmes i alcalde de
Vic, Jacint Codina, i Ricard Torrents, rector de la Universitat de Vic, va inaugurar l’edifici Torre
dels Frares completament acabat. El finançament de l’edifici, d’un cost total de 10.866.641,93 eu-
ros, va anar a càrrec de l’Ajuntament de Vic, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i la
Universitat de Vic i va ser construït en tres fases. Compta amb un total de 9.725 metres quadrats i
acull la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació en la seva ala nord, l’Escola Po-
litècnica Superior a l’ala sud, i l’Aula Magna i la Biblioteca, que ocupen el cos central. A comença-
ment de curs es va produir el trasllat de la Facultat i de la resta de laboratoris de l’Escola Politècnica
que encara restaven als edificis del campus de Miramarges. D’aquesta manera, la UVic deixava sen-
se activitats docents el Palau Bojons, cosa que va permetre traslladar-hi Eumo Editorial, que dupli-
cava el seu espai, i esponjava el campus de Miramarges per acollir-hi els nous ensenyaments. 

El mes d’abril acabaven les obres de la primera fase del segon bloc de l’edifici central de la
UVic, construït amb les aportacions econòmiques de diverses empreses i institucions que van ad-
herir-se al programa de patrocini i mecenatge endegat el curs anterior amb la col·laboració de
l’Agència de Patrocini i Mecenatge de la Generalitat. L’edifici va ser presentat als empresaris mece-
nes en un acte que va comptar amb la presència del President de la Generalitat de Catalunya, el
qual els va agrair la seva decidida aposta pel desenvolupament universitari a la ciutat i comarca. En
aquesta primera fase s’ha construït l’estructura de l’edifici i s’ha acabat totalment la planta semiso-
terrània, que acull el gimnàs i el Servei d’Audiovisuals.



ACTIVITAT ACADÈMICA

L’oferta educativa de la UVic augmentava amb dues noves carreres, la Llicenciatura de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, adscrita a la Facultat d’Educació, i la Llicenciatura de
Publicitat i Relacions Públiques, adscrita a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que
amb la implantació d’aquesta carrera entrava en el camp disciplinar de la Comunicació i acordava
canviar la seva denominació per la de Facultat d’Empresa i Comunicació. 

Una altra novetat destacada va ser la implantació de la Diplomatura de Turisme a Barce-
lona en un centre creat ad hoc, l’Escola Universitària de Turisme ESERP de la Universitat de Vic.
Amb aquest fet, la UVic ampliava a sis el nombre de centres propis –tres facultats, dues escoles uni-
versitàries i una escola politècnica superior– i obria per primer cop un centre propi fora de la ciutat
de Vic. Per facilitar-ne la gestió, el patronat de la Fundació Universitària Balmes va acordar enca-
rregar-la a la societat ESERP, amb la qual la UVic ja té signats convenis de vinculació.

Pel que fa als títols propis, durant aquest curs també se’n va augmentar l’oferta alhora que
s’ampliava l’àmbit territorial: a Bilbao, al Instituto de Márketing del País Vasco es va implantar el
Graduado Superior en Márketing, Gestión Empresarial y e-Business, i a Santa Cruz de Tenerife, a
la Escuela Superior de Márketing i Comunicación de Canarias, el Graduado en Márketing y Comu-
nicación. Amb aquestes implantacions, el nombre de títols propis de la UVic augmentava fins a
vuit, regulats mitjançant convenis de vinculació amb set institucions de formació superior. 

Però els canvis no solament han estat significatius en les xifres d’oferta, sinó que també
s’han produït en aspectes qualitatius. La modalitat d’ensenyaments semipresencials, iniciada el
curs anterior amb l’Enginyeria en Organització Industrial, va estendre’s a la carrera de Biblioteco-
nomia i Documentació i al segon cicle de Traducció i Interpretació, consolidant així aquesta moda-
litat que cada dia interessa un sector més ampli de persones que necessiten flexibilitat horària sense
haver de prescindir del paper directe i constant del professor. Aquesta iniciativa ha estat possible
gràcies a la tasca realitzada per professors de l’Escola Politècnica que han seguit millorant i am-
pliant la plataforma virtual TAUVIC. 

Un altre aspecte qualitatiu a destacar és l’èxit de la posada en funcionament de la prova
pilot d’implantació del crèdit europeu en una cinquantena d’assignatures de diversos plans d’estu-
dis amb tota la innovació pedagògica i metodològica que imposen les noves directrius europees.
D’aquesta manera, la UVic continua essent pionera en l’àmbit de l’experimentació i l’anàlisi de la
gran innovació que suposarà la implantació del crèdit europeu en la seva dimensió docent. L’èxit de
la prova pilot ha permès iniciar, el curs 2002-03, els primers cursos complets de dues titulacions
amb aquesta nova modalitat.

L’avaluació de la qualitat ha estat, un any més, objecte d’una especial atenció en l’ordre
acadèmic. El Gabinet d’Avaluació de la Qualitat, integrat per professors de tots els centres i per
personal de serveis, va elaborar un llistat d’indicadors que han de permetre fer una avaluació cons-
tant i sistematitzada de la qualitat docent i dels serveis per tal de prendre consciència de possibles
deficiències i decidir puntualment les opcions més adequades per resoldre-les. En el marc de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya s’han dut a terme dues noves ava-
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luacions, la de la diplomatura de Turisme i la de les pràctiques dels estudiants, tant de les integra-
des en els Plans d’Estudis com de les regulades per Convenis de Cooperació Educativa.

TERCER CICLE I FORMACIÓ CONTINUADA

La Facultat d’Educació ha iniciat el primer programa de doctorat que porta per títol
«Comprensivitat i Educació», una àrea de coneixement prou àmplia per donar resposta als interes-
sos de formació d’un col·lectiu important de professionals relacionats amb el món de l’educació.
Amb aquest nou programa, l’oferta de doctorats a la UVic arribava a quatre, dos d’ells ben consoli-
dats i amb un alt nivell d’acceptació, el de la Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documen-
tació «Metodologia i Anàlisi de la Traducció» i el de «Valoració d’Actius Financers» de la Facultat
d’Empresa i Comunicació, i el quart, el programa interuniversitari «Organització i Administració
d’Empreses» que s’imparteix amb les Universitats de Girona i Lleida, en vies de consolidació. Un
any més, és de destacar la valuosa tasca que en l’organització i seguiment dels programes de tercer
cicle ha desenvolupat la Comissió de Doctorat de la UVic.

La gran acceptació de l’oferta de formació continuada i estudis per a graduats ha confirmat
la tendència de creixement del curs anterior, interessant cada vegada un públic més ampli que busca
a la Universitat l’actualització dels coneixements, l’especialització o el reciclatge professional. La for-
mació continuada ha passat a ser una part important de l’oferta educativa de la UVic i el nombre de
persones que s’hi inscriuen representa una quantitat cada vegada més significativa en el conjunt de la
matrícula. Les persones matriculades en programes de Màsters i Postgraus, en cursos d’extensió uni-
versitària, a la Universitat d’Estiu o a l’Escola d’Idiomes han estat 2.533. D’entre l’oferta cal destacar
els programes de Màster en Fisioteràpia de l’Esport, el d’Expert en Prevenció de Riscos Laborals, el
de Gestió i Tecnologia del Mediambient i el Máster de Logopèdia i el de Comunicació Multimèdia,
aquests dos últim impartits en els centres vinculats ISED-ISEP i BAU respectivament.

L’Escola d’Idiomes ha continuat oferint cursos de sis llengües diferents i de diferents ni-
vells, i la Universitat d’Estiu ha arribat a la setena edició amb una oferta ben consolidada i amb un
elevat nombre d’inscrits. L’èxit repetit i constant de la Universitat d’Estiu es deu en gran part a la
tasca de les persones que l’han dirigida, com la professora Carme Sanmartí enguany, que amb en-
cert i entusiasme ha dissenyat i organitzat aquesta edició amb un resultat excel·lent. També s’escau
ressenyar finalment la tasca de l’Aula Universitària per a la Gent Gran que ha organitzat conferèn-
cies i activitats per a més de 300 persones provinents de tota la comarca d’Osona, amb una oferta
de contingut divulgatiu, però tractat amb tot el rigor que escau al marc universitari. 

ESTUDIANTS

Durant el curs 2001-02 un total de 3811 estudiants es van matricular en estudis homolo-
gats a la Universitat de Vic i 889 ho van fer en títols propis impartits en els centres vinculats. 
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Els alumnes de nou accés als estudis homologats de primer i de segon cicles van ser 989,
una xifra només un 1% inferior a la del curs anterior malgrat la forta davallada de la demanda uni-
versitària global que va patir el mercat universitari català, amb un decrement total del 12%. Aquest
bon resultat es va deure als esforços de tota la institució en el procés de captació d’estudiants i espe-
cialment de l’Àrea de Màrqueting, que va permetre donar a conèixer el model Universitat de Vic de
forma més completa.

Pel que fa a la procedència dels estudiants matriculats en estudis homologats a la UVic, el
31% provenia de les comarques d’Osona i el Ripollès, el 33% del Barcelonès i les comarques de
l’entorn, el 32% de la resta de Catalunya i el 4% restant de l’Estat espanyol. Aquesta darrera pro-
cedència, tot i que petita percentualment, en xifres absolutes va crèixer d’una manera molt consi-
derable aquest curs.

Pel que fa al gènere dels estudiants, el 32% eren homes i el 68% dones. Per centres, no-
més hi havia majoria d’homes a l’Escola Politècnica Superior i els gèneres estaven força anivellats a
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. En canvi, les dones predominaven notablement
a la Facultat d’Educació, a la de Ciències Humanes, Traducció i Documentació i a l’Escola Univer-
sitària de Ciències de la Salut.

Més de 1.500 estudiants van rebre algun tipus de beca o ajut d’entitats públiques o priva-
des per un import total de més de 1.600.000 euros. És de destacar l’important creixement del
nombre de beques concedides pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per un import superior
al de l’any anterior en més d’un 15%. També va crèixer el nombre de beques Erasmus, el de beques
de la Generalitat i les concedides per la UVic, tant les de fons social com les de col·laboració. Glo-
balment, l’import total repartit en forma de beques i ajuts el curs 2001-02 va pujar a 2.291.843 eu-
ros d’euros, un 15% més que el curs anterior. 

El nombre d’estudiants que van acabar els estudis a la UVic va ser de 903. De les diplo-
matures de Nutrició Humana i Dietètica i d’Educació Social en van sortir les primeres promocions
formades a la UVic. Com ja és habitual, els actes per celebrar els lliuraments de diplomes van dis-
tingir el final de curs amb un aire festiu. 

ACTIVITATS CONGRESSUALS

És just iniciar aquest apartat fent referència significada de la celebració del III Simposi so-
bre l’ensenyament del català a no catalanoparlants celebrat els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2002.
L’èxit d’aquest esdeveniment l’avalen el nombre d’inscrits –gairebé 700–, el nombre de conferen-
ciants i de ponències presentades, la participació de les administracions i la presència de destacades
personalitats polítiques i acadèmiques en els actes inaugurals i de clausura i, finalment, el ressò ob-
tingut en els mitjans de comunicació. A banda, però, d’aquests volums, l’èxit del Simposi rau en
l’assoliment dels objectius que es van assenyalar, en l’alt nivell de les ponències i comunicacions i
en la quantitat i qualitat de conclusions a què es va arribar, segons es desprèn de les manifestacions
dels especialistes. L’organització va recaure en el Departament de Filologia de la Facultat d’Eduació
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i, concretament, en les professores Assumpta Fargas i Teresa Puntí que al llarg de dos anys han tre-
ballat per fer realitat aquest tercer Simposi amb la il·lusió que fos tan exitós com els dos precedents. 

A banda del simposi, les conferències, taules rodones, jornades i altres activitats congres-
suals celebrades durant aquest curs han tingut també un relleu important, tant les que s’han fet a la
UVic com aquelles que s’han realitzat fora amb la presència de la UVic, ja sigui en l’organització o
amb la participació de professors. Destaquem en aquestes pàgines inicials algunes de les més signi-
ficades: 

L’Escola Universitària de Ciències de la Salut va organitzar dos cicles de conferències, un
que portava per títol «Art, follia i cura» i un altre sobre «El genoma humà», i el mes de març, junta-
ment amb la Unió Esportiva Vic i amb el recolzament d’Asepeyo, l’Hospital General i la Clínica de
Vic, va organitzar la 4a Jornada de Medicina Esportiva amb una assistència massiva de professio-
nals.

L’Escola Politècnica va convocar les 5es Jornades d’Electrònica i Comunicacions que en
aquesta edició es va centrar en l’anàlisi de l’estat de la Recerca i el Desenvolupament (R+D) a les
empreses en els sectors de l’Electrònica i les Telecomunicacions. 

El Departament de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat d’Empresa i Comuni-
cació va organitzar, amb el Col·legi Professional de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalu-
nya, la Jornada de Comunicació La Situació actual de la Publicitat a la Comarca, a Catalunya i a Es-
panya.

El Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, a través del projecte sobre Violència de
Gènere subvencionat per l’Institut Català de la Dona, i que forma part del grup de recerca Dona i
Societat a Catalunya, va organitzar la Jornada sobre Violència de gènere: visibilitat i representacions. 

La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació va organitzar per sisena ve-
gada consecutiva les Jornades de Traducció, que en aquesta ocasió van centrar-se en l’ofici de traduir
i interpretar.

El mes de maig van tenir lloc a la Facultat d’Educació les Jornades d’Educació Infantil per
a ensenyants d’Escoles Bressol i Parvularis. El mes d’abril va participar un any més en l’organització
de les 7es Jornades d’Escola Rural que es van celebrar a l’Ateneu de Tàrrega amb la participació de
150 estudiants de la Facultat. Aquestes Jornades volien donar a conèixer la realitat de les escoles ru-
rals, el seu paper determinant en l’equilibri territorial de Catalunya, i les particularitats que com-
porta aquest tipus d’escola. 

RELACIONS UNIVERSITAT-EMPRESA

Les relacions amb les empreses s’han vist reforçades i ampliades a través de la delegació
del rector per a la recerca i, amb el nou equip rectoral, a través de l’adjunt al rector per a la recerca,
que ha assumit aquestes relacions com a prioritàries dins de la seva tasca. Fruit de la nova estructura
que s’ha donat a la Recerca i a la Tranferència de coneixements, s’ha remodelat el SART que, a par-
tir d’ara, es concep més com a centre de recerca aplicada i transferència de coneixements i tecnolo-
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gia que no pas exclusivament com a centre per la prestació de serveis a les empreses, amb de-
pendència orgànica directa de l’adjunt al rector, Dr. Josep Maria Serrat. Per tal d’enfortir i, alhora,
facilitar, impulsar i millorar les relacions amb les empreses, l’adjunt al rector, amb el suport d’em-
preses i institucions, ha endegat el projecte de creació d’una xarxa Universitat-Empresa que perme-
ti una comunicació fluïda i constant sobre temes que afecten i interessen tant la Universitat com les
empreses. S’espera que aquest projecte, ja molt avançat, pugui ser una realitat el curs 2002-03.

El nombre de convenis per a la realització d’estudis i treballs relacionats amb el desenvo-
lupament empresarial, la innovació tecnològica i la tranferència de tecnologia signats el curs 2001-
02 amb empreses i institucions a través del SART i del SEREM ha estat de 64. És de destacar que ja
n’hi ha algun que compta amb una subvenció del programa europeu Eureka. També és de ressenyar
que la secció de Mediambient del SART, reconeguda com a centre d’innovació tecnològica i que
forma part de la xarxa impulsada pel Departament d’Indústria mitjançant la CIRIT i el CIDEM,
ha continuat la seva tasca incrementant notablement el nombre d’estudis i serveis prestats.

Pel que fa al capítol de pràctiques d’estudiants regulades per convenis de cooperació edu-
cativa, el nombre de signats enguany ha pujat a 284. L’estudi que ha realitzat el SEREM sobre la
qualitat d’aquestes pràctiques posa de manifest l’alt grau de satisfacció tant de l’estudiant partici-
pant com de l’empresa receptora, la qual cosa confirma que l’aposta de la UVic per impulsar les
pràctiques com a element distintiu dels currículums dels estudiants està donant bons resultats.
També han continuat essent moltes les empreses que s’han adreçat a la UVic per demanar titulats
formats a les seves aules i val dir que un any més les demandes han superat les expectatives, ja que
en algunes carreres, com és el cas de gairebé totes les enginyeries tècniques, no ha estat possible do-
nar resposta a totes les ofertes de feina que s’han presentat. 

El curs «Tècniques d’Inserció Laboral», adreçat als estudiants dels últims cursos, s’ha
ofert per tercer any consecutiu, però aquesta vegada amb la novetat d’enfocar-lo d’una manera par-
ticularitzada segons l’estudi cursat. L’organització ha anat a càrrec dels centres, que han buscat els
professionals més adients de l’especialitat corresponent per a impartir-los. 

RELACIONS INTERNACIONALS I PROGRAMES DE COOPERACIÓ

Durant el curs 2001-02 s’ha consolidat l’Oficina Internacional de la UVic, creada amb la
finalitat de coordinar les activitats internacionals del conjunt dels centres de la Universitat. La pro-
fessora Noemí Morral va assumir-ne la responsabilitat en substitució de la professora Maria Antò-
nia Pujol. Des de l’Oficina s’han continuat impulsant els programes Sòcrates-Erasmus d’intercanvi
d’estudiants, el més conegut dels quals és el programa DEGI d’estudis empresarials integrat per
una xarxa de set Universitats europees i que els dos últims anys s’ha vist reforçada amb la incorpo-
ració de quatre universitats dels Estats Units constituint la xarxa Ibsen. El curs 2001-02, i també
pel que fa als estudis empresarials, s’ha iniciat un nou programa d’intercanvis denominat EC/US
en el qual participen cinc universitats dels EUA i quatre d’europees entre les quals la Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic. 
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Des de l’Oficina Internacional també s’han potenciat les relacions amb l’estranger tant
amb aquests programes de mobilitat d’estudiants com amb els de recerca i els de cooperació que
des de fa temps es desenvolupen a la Facultat d’Educació. També s’ha treballat per reforçar els in-
tercanvis de les Escola Universitària de Ciències de la Salut amb França, de la Politècnica, que està
obrint una via d’intercanvis amb països de l’Est, i de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i
Documentació amb els EUA. 

Un total de quaranta-tres estudiants de la UVic han estudiat enguany en universitats es-
trangeres, vint al Regne Unit, set a Alemanya, sis a França, sis als Països Baixos, dos a Portugal i dos
a Hongria, i han vingut a estudiar a Vic quaranta alumnes estrangers. D’aquests, vint-i-vuit ho han
fet a la Facultat d’Empresa i Comunicació. Vuit provenien de França, vuit dels Països Baixos, cinc
d’Alemanya, quatre del Regne Unit, dos de Portugal i un de Suïssa. 

Cinc estudiants més, provinents d’Hongria, han estudiat a l’Escola Politècnica Superior, i
cinc estudiants d’Anglaterra i un d’Alemanya ho han fet a la Facultat de Ciències Humanes, Tra-
ducció i Documentació.

Pel gener van anar a Guatemala dotze estudiants de Mestre i sis d’Educació Social per fer
les pràctiques en dues comunitats rurals en el marc d’un projecte coordinat pels professors Jaume
Carbonell i Isabel Carrillo. La feina dels estudiants ha consistit a donar suport als educadors dels
país. Així mateix, cinc estudiants d’Educació Social van marxar al Marroc per fer-hi una estada de
quinze dies de pràctiques, i deu estudiants de Mestre han fet les pràctiques en Bressoles de la Cata-
lunya nord.

El Departament de Filologia, especialitat de Llengua Estrangera, de la Facultat d’Educa-
ció ha organitzat un any més el programa d’intercanvi de pràctiques amb el Goldsmiths College de
la Universitat de Londres en el marc del qual deu estudiants de la Universitat de Vic han fet una es-
tada a Londres i vuit estudiants del Goldsmiths College l’han feta a Vic. 

Pel que fa a la mobilitat de professors, aquest curs s’ha produït un augment significatiu
del nombre d’intercanvis realitzats. Dotze professors de la UVic han fet estades a l’estranger, cinc
de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, cinc de la Facultat d’Empresa i
Comunicació i dos de l’Escola Politècnica. I els professors estrangers que vinguts a la UVic han es-
tat tretze, quatre procedents d’Alemanya, tres de França, tres del Regne Unit, un d’Hongria, un de
Suïssa i un dels Països Baixos.

Els professors Josep M. Serrat, delegat del rector per a la Recerca, i Albert Hueso, tècnic
del SART, van ser a Cuba del 7 al 14 de novembre per visitar el Instituto de Investigación de la In-
dustria Alimentaria, del govern cubà, que dóna suport tecnològic a la indústria alimentaria cubana.
El professor Hueso va impartir un curs sobre «Punts crítics a la indústria alimentària» i el Dr. Serrat
va treballar les possibilitats de col·laboració en recerca i docència i va preparar un conveni d’inter-
canvi de professors i estudiants. 

El professor Ricard Torrents, rector de la UVic, va assistir del 6 al 8 de febrer a Friburg a
la sisena Conferència de Rectors i Presidents d’Universitats dels 4 Motors d’Europa, organitzada
per la regió de Baden-Württemberg. També hi varen participar rectors de les universitats de
Gal·les, Escòcia i de l’Associació d’Universitats EUCOR. Ricard Torrents va ser l’encarregat de fer
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el rapport de les conclusions de la sessió Quality Assurance in Higher Education-Methods of Evalua-
tion of Teaching and Research.

RECERCA

El curs 2001-02 s’ha completat el primer cicle del desplegament del Pla de Recerca de la
UV 2001-2004, instrument concebut com a conjunt d’actuacions concretes que han de fer possi-
ble 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. A banda de l’execució dels projectes endegats pels 20
grups de Recerca sorgits ara fa dos cursos a la UVic, s’han començat les avaluacions d’acord amb els
barems i paràmetres fixats en el Pla i que han de permetre disposar d’elements objectius per a la dis-
tribució de recursos, tant humans com materials. L’important avenç que ha suposat el desplega-
ment del Pla de Recerca de la UVic ha estat possible gràcies a l’esforç del delegat del rector per a la
Recerca, Dr. Josep Maria Serrat, que va ser ratificat en el càrrec pel nou rector i que va entrar a for-
mar part de la nova Junta de Rectorat en qualitat d’adjunt al rector per a la Recerca.

Al llarg del curs s’han constituït dos nous grups, un a l’EUCS per treballar el tema de la
Fibromialgia i un a la Facultat d’Educació sobre Amèrica Llatina, que substitueix el que realitzava la
Càtedra Unesco sobre Desenvolupament Humà Sostenible.

Per la seva banda, el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID), que té com a
objectiu la divulgació d’estudis i treballs relacionats amb el gènere, ha continuat les seves activitats
investigadores. Aquestes activitats juntament amb les que realitza en el àmbit formatiu i social van
ser el motiu que la UVic es plantegés sol·licitar el reconeixement d’una Càtedra Unesco d’Estudis
de la Dona, projecte que ha comptat amb el recolzament de diverses institucions entre les quals
destaca el del Parlament de Catalunya. Un grup d’una vintena de diputats i diputades van visitar la
UVic per fer explícit aquest recolzament.

BIBLIOTECA I SERVEIS

La Universitat de Vic ha signat un nou conveni de col·laboració amb el Consorci de Bi-
blioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en virtut del qual la Biblioteca de la UVic inicia la
participació a la Base de Dades de Sumaris Electrònics (BDSE) que proporciona accés públic al su-
mari electrònic de més de 7.000 revistes rebudes en alguna de les institucions que integren el
CBUC.

Per potenciar el Servei d’Informàtica de manera que pugui atendre totes les necessitats
derivades dels avenços en noves tecnologies, la UVic va crear el mes de febrer la Delegació del Rec-
tor per al Desplegament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, encapçalada pel
professor Raymond Lagonigro. Aquesta Delegació té dues línies bàsiques d’acció, potenciar la
imatge de la UVic a Internet i impulsar l’ús de les noves tecnologies en docència. Amb aquests ob-
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jectius, la delegació es divideix en quatre àrees: Microinformàtica, Desenvolupament de programa-
ri i sistemes, WebUVic, i Suport a la docència virtual.

Amb l’estrena de noves instal·lacions, el Servei d’Audiovisuals s’ha preparat per poder
oferir les noves prestacions que es requereixen amb la implantació a la UVic de carreres vinculades
amb l’àmbit de la comunicació. A banda dels serveis interns d’arxiu fotogràfic, realització dels víde-
os de promoció de la UVic i les produccions didàctiques que es fan amb equips de professors, el
Servei permet la realització de pràctiques als estudiants de la carrera de Publicitat i Relacions Públi-
ques en les assignatures de ràdio, televisió i fotografia. Per això, el Servei s’ha dotat d’un locutori i
control de so, cabines d’edició analògica per a editar vídeos de la manera tradicional, cabines d’edi-
ció digital amb programes informàtics d’última generació i un plató totalment equipat.

L’Aula de Teatre ha preparat aquest curs l’obra de Xavier Durringer Cròniques de dies sen-
cers, de nits senceres que es va estrenar el dia 29 de maig al teatre de la Fundació ”la Caixa” de Vic. La
direcció ha anat a càrrec de Ramon Vilardell i Dolors Rusiñol, coordinadora de l’Aula.

Ja a finals de curs, el nou equip rectoral va crear el Servei d’Orientació a l’Estudiant, pen-
sat per prestar atenció i orientació a l’estudiant en el moment d’entrada a la Universitat, durant els
seus estudis i en finalitzar-los, quan s’ha d’incorporar al món laboral. El nou Servei va incorporar el
Servei d’Atenció Psicopedagògica, creat uns mesos abans amb la finalitat de donar atenció psicope-
dagògica a l’estudiant que la requereixi. N’és el responsable Josep Santacreu, psicòleg i professor
dels Departaments de Salut Comunitària i Salut Mental de l’EUCS i de Ciències de l’Educació de
la FE.

L’Àrea de Màrqueting i Comunicació ha intensificat la seva tasca de fer arribar a l’estu-
diant interessat en iniciar estudis universitaris informació completa de la Uvic, tant dels seus trets
diferencials com de la seva oferta formativa. El nombre de visites als centres d’ensenyament secun-
dari gairebé s’ha duplicat respecte del curs anterior i també s’han organitzat dues Jornades de Portes
Obertes, una coincidint amb el Mercat del Ram de la ciutat i una altra el mes d’abril. Ambdues van
comptar amb una gran afluència de visitants. També van ser molts els visitants de l’estand de la
UVic al Saló de l’Ensenyament atès, un any més, per estudiants i professors.

Per tal de potenciar l’Àrea en la seva tasca de Màrqueting, la nova Junta de Rectorat va
acordar que la Comunicació Institucional passés a dependre del Gabinet de Rectorat. A partir del
mes de juny és, doncs, des d’aquest gabinet –al qual també s’ha incorporat el Servei de Publica-
cions– on es mantenen les relacions institucionals amb els mitjans de comunicació. 

El Sr. Ramon Garriga cap del Servei de Manteniment, va jubilar-se durant aquest curs. El
nou servei d’Obres i Infraestructures assumeix ara el manteniment de la UVic.  

PREMIS I DISTINCIONS

A banda de les distincions lliurades en l’acte d’inauguració de curs, ressenyades en el pri-
mer apartat d’aquest escrit, cal destacar altres premis i distincions lliurats o rebuts durant aquest
curs passat:
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El dia 23 de maig, a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, es va investir el P.
Miquel Batllori Doctor Honoris Causa de manera simultània per les Universitats d’Alacant, Autò-
noma de Barcelona, Barcelona, Girona, Jaume I de Castelló, Lleida, Politècnica de Catalunya,
Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili i Vic. Per a la UVic significava el primer doctorat Ho-
noris Causa que s’atorgava. La medalla que es va lliurar al P. Miquel Batllori va ser una creació con-
junta d’Eumogràfic i de Jordi Sala, que també en va fer la realització. En una cara hi havia el símbol
de la Universitat de Vic incrustat i a l’altra el nom de l’homenatjat.

El govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació, va decidir atorgar la distinció Jaume Vicens Vives a Maria Antò-
nia Canals, professora de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i també
professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic. El lliurament de la distinció es va fer
efectiu el dia 4 d’octubre durant l’acte d’inauguració de curs de la Universitat de Girona. M. Antò-
nia Canals, la primera dona que rep aquest guardó, havia rebut també la Medalla del Treball de la
Generalitat de Catalunya, i la insígnia d’or de la Universitat de Vic en l’acte d’inauguració del curs
2000-2001.

El dia 11 de juny va tenir lloc a l’Aula Magna de la Torre dels Frares l’acte de lliurament
dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat. En aquesta
edició s’hi van presentar 222 treballs, provinents de 73 centres de 15 comarques diferents. 

La persona homenatjada aquest any en el marc de la Universitat d’Estiu va ser el poeta i
novel·lista manlleuenc Josep Grau i Jofre. L’homenatge va consistir en un acte celebrat a la Sala de
la Columna de l’Ajuntament de Vic durant el qual l’homenatjat va pronunciar un parlament.

El mes d’abril es va concedir el premi Jaume Aiguader i Miró 2002, convocat per l’acadè-
mia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, al treball «Experiència de difusió de missatges
d’educació sanitària a través d’alguns mitjans de comunicació de Catalunya», dirigit per la profes-
sora Montserrat Vall i Mayans, de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, i per Josep M. Ro-
ma, cap del Servei d’Audiovisuals de la Universitat de Vic.

Coincidint amb els actes de la Diada d’Infermeria, l’Escola Universitària de Ciències de
la Salut va lliurar el 2n. Premi EUCS a la Promoció de la Salut, que enguany tenia com a objecte la
Promoció de la Salut i la Multiculturalitat, i que anava dirigit als estudiants Ciències de la Salut de
la Universitat de Vic. A la convocatòria s’hi van presentar 26 treballs i el premi va recaure en el tre-
ball de l’estudiant Erika Colomer.

L’Ajuntament de Vic va premiar la Universitat de Vic per la implantació de la Llicencia-
tura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i l’impuls que això significa per a l’esport a la ciutat.
Antoni Tort, degà de la Facultat d’Educació, va recollir el guardó de mans del regidor d’Esports
Jaume Puig.

El mes maig va tenir lloc el lliurament el VI Premi de Traducció Andreu Febrer (especiali-
tat d’Antropologia i Estudis Culturals) de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-
mentació. El jurat va acordar per unanimitat atorgar el Premi de Traducció al Català a Montserrat
Rusiñol i Costa, de la Universitat Pompeu Fabra i concedir un accèsit a Montserrat Solé i Serra, de
la Universitat Autònoma de Barcelona. El Premi de Traducció a l’Espanyol recaigué en Juan Carlos
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Pérez Orihuela, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria i s’atorgà un accèssit a Pilar Asar-
ta Borgonó, de la Universitat de Vic.

SOCIETATS VINCULADES

Eumo Editorial es va traslladar al Palau Bojons, que aquest curs havia deixat la Facultat de
Ciències Humanes, Traducció i Documentació. El dia 3 de maig, en un acte obert a la comunitat
universitària i als autors i col·laboradors de l’editorial, Eumo va inaugurar les noves instal·lacions.
El mateix dia es van lliurar els segons Premis de Didàctica, que Eumo convoca juntament amb la
Facultat d’Educació.

En l’edició d’enguany dels Premis Laus 02 que convoca anualment l’ADGFAD, es va fer
públic que el taller de disseny Eumogràfic havia obtingut set nominacions, quatre en l’apartat de
Gràfica i tres en l’apartat de Gràfica i Comunicació Municipal. Els treballs nominats i premiats for-
men part d’una exposició itinerant per tot l’Estat espanyol i del catàleg anual dels Premis Laus. 

APUNT FINAL

En aquest resum queden reflectits els trets principals del curs 2001-02. En trobareu una
descripció detallada en les pàgines que segueixen.

No podem tancar aquesta memòria sense un record per als companys Segimon Serrallonga
i Marta Peix. Les seves fortes personalitats deixen un buit en la nostra universitat i en els nostres
cors.

MONTSERRAT VILALTA I FERRER

Secretària General de la UVic
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