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PRESENTACIÓ



Aquesta és la memòria d’un curs de transició pel que fa als òrgans de govern de la Universitat,

tant si ens referim al rectorat, com si ens referim als membres del Patronat de la Fundació Uni-

versitària Balmes.

Els canvis en el rectorat de la Universitat són deguts al fet que enguany acabava el mandat per

al qual va ser elegit l’equip de rectorat del Dr. David Serrat el juny de 2002. A la convocatòria d’e-

leccions s’hi presentaren dues candidatures, la de la Dra. Assumpta Fargas (degana de la Facultat

d’Educació) i la del Dr. Pere Quer (vicerector d’Afers Acadèmics). Després de ser elegit pel Patro-

nat i ratificat pel Claustre de la Universitat, l’equip de la Dra. A. Fargas va prendre possessió del

càrrec el 21 de juny. (En el capítol “Vida Universitària” d’aquesta Memòria trobareu complet el nou

equip de rectorat.)

Els canvis que han tingut lloc en el Patronat de la FUB es deuen, pel que fa als patrons represen-

tants de la Generalitat de Catalunya, a les renovacions de conselleries que han tingut lloc aquesta

legislatura política i, pel que fa a un dels patrons regidors de l’Ajuntament de Vic, als pactes de

representació entre partits de l’oposició a l’Ajuntament.

Els canvis de rectorat han comportat també canvis en el deganat de la Facultat d’Educació (surt

la Dra. A. Fargas i entra el Dr. Pere Pujolàs) i en la direcció de l’Escola Politècnica Superior (surt

el Dr. Carles Torres i entra el Dr. Miquel Caballeria), i l’acabament de mandats n’ha comportat en

els deganats de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació (surt el Dr.Joan Solà

i entra la Dra. Carme Sanmartí) i a la Facultat d’Empresa i Comunicació (surt la Dra. Manu Bosch

i entra el Dr. Santi Ponce).

No podem cloure aquesta presentació de canvis en els màxims òrgans de govern de la Universi-

tat sense expressar el sentit record de tota la institució pel Sr. Ramon Montanyà, patró i assessor

jurídic de la FUB, que va morir el 2 de juny de 2006.

La memòria d’aquest curs destacarà també perquè el 12 de juliol va tenir lloc la lectura de la pri-

mera tesi de doctorat de la Universitat de Vic, Learning English through Translation: the Affectivity

and Diversity Approach, de Cristina Mallol, de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-

mentació, dirigida per la Dra. Maria González Davies, un esdeveniment acadèmic de primera

categoria que fa la nostra universitat més completa pocs mesos abans de complir el desè ani-

versari del seu reconeixement pel Parlament de Catalunya.

Dr. David Serrat, rector de la Universitat de Vic (juny de 2002- juny de 2006)

Dra. Assumpta Fargas, rectora de la Universitat de Vic
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Patronat de la Fundació 

Universitària Balmes

Sr.Jacint Codina
Alcalde de Vic,president

Sr.Ramon Vilaseca
Director general d’Universitats,vicepresident

(fins al 4 de maig de 2006)

Sr.Joan Anton Ferré
Director general d’Universitats,vicepresident

(des del 4 de maig de 2006)

Sr.Ramon Jordi Moles
Secretari general d’Universitats,vocal

(fins al 4 de maig de 2006)

Sr.Francesc Sala
Secretari general d’Universitats,vocal 

(des del 4 de maig fins al 14 de juny de 2006)

Sr.Joaquim Prats
Secretari general d’Universitats,vocal 

(des del 14 de juny de 2006)

Sr.Pere Torra
Subdirector general d’Universitats,vocal

Sr.Enric Castellnou
Regidor de l’Ajuntament de Vic,vocal 

Sra.Lluïsa Carbonell 
Regidora de l’Ajuntament de Vic,vocal 

(fins al 3 d’abril de 2006)

Sr.Lluís Caselles 
Regidor de l’Ajuntament de Vic 

(des del 3 d’abril de 2006)

Sr.Anton Granero
Vocal

Sr.Ramon Montanyà
Vocal (fins al 2 de juny de 2006)

Sr.Joan Vancells
Representant de la Universitat,vocal 

Dr.Enric Casulleras
Representant de la Universitat,vocal 

Sra. Anna Andreu
Representant de la Universitat,vocal 

Dr.David Serrat
Rector de la UVic (fins al 21 de juny de 2006)

Dra Assumpta Fargas
Rectora de la UVic (des del 21 de juny de 2006)

Sr.Antoni Uix
Gerent de la UVic

Sra.Montserrat Vilalta
Secretària del Patronat

Junta de Rectorat

Dr. David Serrat
Rector (fins a 21 de juny de 2006)

Dra Assumpta Fargas
Rectora (des del 21 de juny de 2006)

Dr. Pere Quer
Vicerector d’Afers Acadèmics 

(fins a 21 de juny de 2006)

Dr. Carles Torres
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i

Profesorat (des del 21 de juny de 2006)

Dr.Josep M.Serrat
Vicerector de Recerca i Transferència de

Coneixements (fins a 21 de juny de 2006)

Dr.Robert Ruiz
Vicerector de Recerca i Transferència de

Coneixements (des del 21 de juny de 2006)

Sr.Joan Soler
Adjunt al vicerectorat d’Afers Acadèmics 

(fins a 21 de juny de 2006)

Sr.Joan Masnou
Adjunt a la rectora per a la Formació

Continuada i la Comunitat Universitària 

(des del 21 de juny de 2006)

Sra.Montserrat Vilalta
Secretària general (fins al 21 de juny de 2006;a

partir d’aquesta data com a delegada per a les

Relacions Institucionals) 

Sra.Montserrat Faro
Secretaria general (des del 21 de juny de 2006)

Sr.Antoni Uix 
Gerent

Sra.Mercè de Rocafiguera i 
Sr.Miquel Tuneu
Gabinet de Rectorat

Consell de Direcció

El conformen els membres de la Junta de
Rectorat mencionats i els degans i

directors de centres:

Dra.Assumpta Fargas
Degana de la Facultat d’Educació 

(fins al 21 de juny de 2006)

Dr.Pere Pujolàs
Degà de la Facultat d’Educació 

(des del 21 de juny de 2006)

Dra.Manuela Bosch 
Degana de la Facultat d’Empresa i

Comunicació (fins al 21 de juny de 2006)

Dr.Santi Ponce
Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació

(des del 21 de juny de 2006)

Sr.Carles Torres
Director de l’Escola Politècnica Superior 

(fins al 21 de juny de 2006)

Dr.Miquel Caballeria
Director de l’Escola Politècnica Superior 

(des de l’1 d’octubre de 2006)

Sra.Montse Vall
Directora de l’Escola Universitària de Ciències

de la Salut

Dr.Joan Solà
Degà de la Facultat de Ciències Humanes,

Traducció i Documentació 

(fins a  l’1 d’octubre de 2006)

Dra.Carme Santmartí
Degà de la Facultat de Ciències Humanes,

Traducció i Documentació 

(des de l’1 d’octubre de 2006)

ÒRGANS DE GOVERN
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PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE SERVEIS
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

ESTUDIANTS 
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COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

BEQUES

PRÀCTIQUES I CONVENIS DE 

COOPERACIÓ EDUCATIVA

Nombre Nombre de

d’estudiants centres receptors*

Àrea de Salut 795 269

Àrea d’Educació 547 295

Àrea d’Empresa i Turisme 43 35

Àrea de Ciències i Enginyeries 50 45

Àrea de Biblioteconomia i Traducció i Interpretació 17 11

Àrea de Comunicació 70 45

Àrea d’Esport 149 109

TOTAL 1.671 809

*Inclou centres sanitaris, centres educatius, empreses i administracions públiques

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

1.561.593€Beques MEC

690.549€Ajuts Universitat de Vic

243.481€Beques Uvic-Generalitat

40.200€Beques entitats financeres

36.051€Beques País Basc

0

38.860€Beques Comissió Europea

Total import Beques i Ajuts: 2.611.536 €

Nombre d’estudiants en Pràctiques Curriculars i Convenis 

de Cooperació Educativa Universitat-Empresa



PROGRAMES DE MOBILITAT

Mobilitat d’estudiants

Mobilitat de professors

Centres 
FCHTD FE FEC EPS EUCS Vinculats TOTAL

Estudiants 

de la UVic a l’estranger 43 45 11 11 24 8 142

Estudiants estrangers 

acollits a la UVic 18 6 45 5 11 0 95

FCHTD FE FEC EPS EUCS TOTAL
Professors 

de la UVic a l’estranger 15 18 34 10 9 86

Professors estrangers 

acollits a la UVic 12 4 12 3 1 32

7a Jornada Volta el món amb la UVic

organitzada per l’Oficina de Mobilitat amb

la intenció de conscienciar els estudiants

de la importància de fer estades a

l’estranger (30 de març de 2006).

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Programes en què 

participa la UVic

Sòcrates/Erasmus

Junior Semester Abroad Program

Sommerkolleg

Xarxa EC/US

Xarxa IBSEN

Xarxa YVYPORA

Xarxa EDHUCAL

DRAC

SICUE/SENECA

Tempus

Alpha

Altres Programes de Mobilitat

Ajuts UVic per a Estades de Recerca

fora de Catalunya

Ajuts UVic per a Estades en Grups de

Recerca Europeus

Programes internacionals de projectes i

pràctiques de cada centre

Conveni Bilateral entre la Beiging Union

University i la UVic
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DOCÈNCIA

La docència ha tornat ha ser, com és natural, l’activitat més present a la vida de la Universitat de Vic durant el

2005-2006. Aquest curs, s’ha continuat l’esforç per progressar en la innovació docent. És cert que aquesta és

una de les característiques que distingeix la nostra universitat des dels seus inicis i també és cert que en els

darrers anys s’ha intensificat encara més la feina en aquesta direcció.

Més enllà dels avenços realitzats pel professorat i pels departaments,aquest curs ha servit per veure com

s’iniciava la divulgació de documents normatius i eines de treball propis de la UVic,a part de continuar les activitats

de formació com en anys anteriors.També el col·lectiu d’estudiants ha començat a debatre sobre l’EEES.

A continuació es relacionen els aspectes més destacats en l’àmbit dels ensenyaments de primer, segon i tercer

cicle, de l’Escola d’Idiomes, de la formació continuada, de la Universitat d’Estiu i de l’extensió universitària en les

seves diverses formes. Repassant-les es pot veure que la comunitat universitària de Vic (professorat,

professionals de serveis i estudiants) ha continuat dedicant-se a conèixer i aplicar les metodologies i

l’organització docents derivades de l’EEES. Com en els darrers anys, ho ha fet també aquest 2005-2006 amb la

il·lusió necessària perquè es pugui augurar que l’aplicació del nou sistema a la UVic serà un èxit.

Pere Quer i Aiguadé. Vicerector d’Afers Acadèmics (juny de 2002 - juny de 2006)

Carles Torres i Feixas. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Incorporació al Pla Pilot

d’Adaptació de titulacions a

l’EEES promogut pel DURSI 

de l’Enginyeria Tècnica de

Telecomunicació, Sistemes 

de Telecomunicacó i de

l’Enginyeria Tècnica Industrial,

Electrònica Industrial.

Continuació de la mateixa

experiència pilot en les

titulacions d’Educació Social 

i de Traducció.

Elaboració de propostes 

de màster a diferents

departaments.

Constitució de la Comissió 

de Postgrau de la UVic

Realització de 8 projectes

d’adaptació a l’EEES finançats

pel Consell Interuniversitari 

de Catalunya

Obtenció d’ajuts per a 2

projectes en la convocatòria

d’Ajuts a la Millora de la Qualitat

Docent del DURSI.

Elaboració dels màsters oficials

“Màster on-line en estudis de

gènere:dones,

desenvolupament i cultures”

i el “Màster en Comunicació 

i Gastronomia”

Elaboració de la Normativa 

de Postgrau de la UVic

Publicació del document

Competències:Definició i

propostes de treball

(Guies del professorat, 1)

Elaboració del document 

Pla de treball (Guies del

professorat, 2)

Actualització de l’espai web

sobre l’EEES

Procés d’acreditació del

professorat de la UVic

juntament amb AQU Catalunya.

Cursos de formació per al

professorat. Planificació i

realització de 8 cursos de

formació del professorat 

de la UVic.

Juntament amb el Consell

d’Estudiants de la UVic,

Jornades de debat sobre l’EEES.



TITULACIONS IMPARTIDES

Títols propis

Facultat de Ciències Humanes,

Traducció i Documentació

Llicenciatura de Traducció i

Interpretació

Llicenciatura de Traducció i Interpretació

(2n cicle semipresencial)

Diplomatura de Biblioteconomia i

Documentació (presencial i

semipresencial)

Facultat d’Empresa i Comunicació 

Llicenciatura d’Administració i Direcció

d’Empreses

Llicenciatura d’Administració i Direcció

d’Empreses (2n cicle semipresencial)

Llicenciatura de Publicitat i Relacions

Públiques 

Doble titulació d’Administració i Direcció

d’Empreses i Publicitat i Relacions

Públiques (5 anys)

Llicenciatura de Periodisme

Llicenciatura de Comunicació

Audiovisual

Diplomatura de Ciències Empresarials

(també en horari compatible)

Diplomatura de Turisme (modalitat

d’ensenyament de Crèdit Europeu)

Facultat d’Educació 

Llicenciatura de Psicopedagogia 

(2n cicle)

Llicenciatura de Ciències de l’Activitat

Física i l’Esport

Mestre/a.Especialitat d’Educació

Infantil (presencial i semipresencial)

Mestre/a.Especialitat d’Educació

Primària

Mestre/a.Especialitat d’Educació

Especial 

Mestre/a.Especialitat de Llengua

Estrangera (també en horari

compatible)

Mestre/a.Especialitat d’Educació Física 

Diplomatura d’Educació Social

(modalitat d’ensenyament de Crèdit

Europeu)

Escola Universitària de Ciències 

de la Salut 

Diplomatura d’Infermeria 

Diplomatura de Fisioteràpia 

Diplomatura de Teràpia Ocupacional 

Diplomatura de Nutrició Humana i

Dietètica 

Escola Politècnica Superior 

Llicenciatura de Ciències Ambientals

Llicenciatura de Ciències Ambientals 

(2n cicle semipresencial)

Llicenciatura de Biotecnologia

Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels

Aliments (2n cicle presencial i

semipresencial)

Enginyeria d’Organització Industrial 

(2n cicle presencial i semipresencial)

Enginyeria Tècnica Agrícola,esp.

d’Indústries Agràries i Alimentàries

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació,

esp.de Sistemes de Telecomunicació

(presencial i semipresencial)

Enginyeria Tècnica Industrial,esp.

d’Electrònica Industrial (presencial i

semipresencial)

Doble titulació E.T.Industrial i E.T.de

Telecomunicació

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de

Gestió (presencial i semipresencial)

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de

Sistemes (presencial i semipresencial)

Doble titulació E.T.d’Informàtica de

Sistemes i E.T.d’Informàtica de Gestió

Escola Universitària de Turisme ESERP

(Barcelona)

Diplomatura de Turisme

Graduat Superior en Disseny –Gràfic,
Interiors i Moda– 
(BAU,Barcelona)

Graduat Superior en Tecnologia de
Qualitat i Seguretat Industrial
(IUCT,Mollet)

Graduat Superior en Mitjans de
Comunicació
(Mass Media,Escola Superior de

Mitjans de Comunicació)

Graduat Superior en Comunicació,
especialitat en Periodisme Empresarial
o en Publicitat,Màrqueting i Relacions
Públiques
(ESERP,Barcelona)

Graduat Superior en Empresa i
Economia Internacional 
(ESERP,Barcelona)

Graduat en Gestió i Direcció
d’Empreses Esportives
(Escola Superior Johan Cruyff)

Graduado en Marketing y
Comunicación
(INSTETUR)

Graduado Superior en Marketing,
Gestión Empresarial y 
e-Business
(CESEI,Centro Superior de Estudios

Internacionales del País Vasco)
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DOCÈNCIA

ACTIVITATS AULA L3

Aprendre durant tota la vida és un objectiu que cada vegada es proposen més persones.No en va s’ha popularitzat

l’expressió anglesa Lifelong Learning (abreviadament L3) per anomenar els ensenyaments de formació continuada.

La Universitat de Vic fa temps que aposta per la formació continuada oferint programes formatius  paral·lels,però

alhora complementaris,als estudis oficials que imparteix amb l’objectiu de convertir la formació continuada en una

eina bàsica,dinàmica i innovadora per a la millora constant i el reciclatge permanent de professionals de diferents

àrees i sectors.

Les activitats formatives s’han dividit en cursos de postgrau,que tenen per objectiu oferir a l’estudiant una formació

complementària o especialitzada en una àrea en la qual ja disposa d’una formació universitària prèvia;cursos

d’extensió universitària, en els quals l’estudiant aprèn una determinada matèria –teòrica o pràctica– de manera

profunda i,sovint,de forma sintètica o especialitzada,i en altres activitats de formació complementària (jornades,

grups de treball,seminaris,etc.) que tenen per objectiu actualitzar coneixements i compartir experiències en

diferents àmbits.

Joan Soler i Mata. Adjunt al Vicerector d’Afers Acadèmics (Juliol 2004 - juny 2006)

Joan Masnou i Suriñach. Adjunt a la rectora per a la Formació Continuada i la Comunitat Universitària

Nombre de programes Nombre de matriculats

Màsters i postgraus 3 53

Cursos, jornades, seminaris i tallers 26 567

Totals 29 620

Programes i matrícula



DOCÈNCIA

Títols de Màster i Diplomes de

Postgrau

VI Màster d’Interpretació de Conferències
Màster en Direcció de la PIME
Internacional

Postgrau en Infermeria en anestèsia,
reanimació i terapèutica del dolor (2a ed) 

Postgrau en Equitació terapèutica i
hipoteràpia (2a ed) segon curs 

Cursos d’Extensió Universitària

Nutrició Ortomolecular:aplicació
terapèutica.

Cyriax.Massatge transversal profund.

“L’exercici terapèutic cognoscitiu.Mètode
Perfetti”.

“Introducció a l’electrocardiografia bàsica
per a infermeria”.

“Els embenats terapèutics”

Prevenció i Control de la legionel·losi i
legionel·la.

“Els primers aprenentatges de la llengua
escrita.Una mirada a l’aula de parvulari i
cicle inicial”.

Direcció de recursos humans:estratègies,
processos i competències professionals.

Direcció i gestió economicofinancera.

Comerç Internacional.

Anàlisi de costos i de gestió per al
Controller.

“Postproducció de vídeo:introducció a
after effects”.

Curs d’especialització “Gestió comercial
de vendes”.

Curs d’especialització “Lideratge i
motivació d’equips de treball”.

Certificat d’especialització en
biblioteques escolars i infantils.

II Curs d’Iniciació a la interpretació per als
serveis públics.

Certificate in Collaborative Translation
Teaching .

Jornades,seminaris i tallers

III Jornades d’Activitat Física i Salut.

III Jornades “L’ensenyament de l’anglès a
infantil i primària.El pas de primària a
secundària”.

Seminaris: “Quins models de gènere tenen
els nostres infants i joves?”(12 hores).

“L’emoció de conèixer i el desig d’existir.
Els hàbits negatius,els prejudicis de
l’ensenyament i de l’educació i les bones
pràctiques:dificultats d’ensenyament i/o
d’aprenentatge?”.

Tallers:Estratègies creatives.Creativitat
sense fronteres. e-week.Disseny de
campanyes de màrqueting en línia. e-
week.Disseny interactiu de presentacions
d’idees.

Jornada “Virtualitat i patrimoni cultural”.

Trobades Empresarials:“Créixer en temps
de grans canvis”.“Comunicació interna,
una altra eina de gestió”. “Créixer a través
de la internacionalització.Una necessitat
d’empreses petites,mitjanes i grans”.

Xerrades 50’“Manual de sistemes
integrats de gestió”.“Conciliació vida
laboral - vida familiar”. “Normes
internacionals de comptabilitat”.“Tràmits
en línia I”“Tràmits en línia II”.

Ponència “El quadre de comandament en
la gestió dels recursos humans”.

XJornades de Traducció:Tecnologies a
l’abast.
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AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN D’OSONA

El curs 2005-06 va començar amb 525 associats.L’activitat

principal van ser les 32 conferències setmanals de formació sobre

història de les creences,ciències socials,arts plàstiques,ciències

naturals,medicina,història,literatura i música,–amb dos

concerts–,alimentació,filosofia,psicologia,tecnologia i viatges.

L’assistència mitjana a les conferències va ser de 289 persones,un

55% dels associats.Com a activitats extraordinàries destaquen

els cursos “Aprendre a escoltar música”i els del Club de Lectura,

basats en textos de Virginia Wolf i La Teranyina,de Jaume Cabré.A

més dels viatges per Catalunya,a final de curs es va fer una visita a

Florència com a colofó del cicle de conferències dedicat al

Renaixement italià.
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DOCÈNCIA

UNIVERSITAT D’ESTIU. VIC 2006

Aquesta edició de la Universitat d’Estiu va oferir un total de 38 cursos als quals es matricularen 663 persones i hi

participaren 92 professors/es.

Del conjunt de la programació d’enguany ha destacat:

• La continuïtat d’alguns cursos que ja s’han realitzat en altres edicions.

• La gran quantitat de cursos dedicats a noves tecnologies, especialment a Internet.

• L’èxit dels cursos relatius a salut i qualitat de vida.

Els cursos s’han impartit a diferents poblacions de Catalunya per tal de fer present la Universitat de Vic fora de la

comarca d’Osona i per facilitar als interessats la possibilitat de poder-hi assistir:Vic (31), Barcelona (2), Sant Feliu

de Guíxols (1), Granollers (1), Roda de Ter (1), Centelles (1) i Montesquiu (1).

Acte inaugural.Homenatge al músic Rafael Subirachs.

Encomi a càrrec de Sebastià Bardolet,professor de la Facultat

d’Educació.Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic.

Exposició 75 anys d’Educació de Persones Adultes a Osona 

Recorregut històric a través d’imatges i veus de personatges

que presenten institucions, associacions, activitats i

esdeveniments significatius de 75 anys d’educació de

persones adultes a la comarca d’Osona.

Músiques. 2a Mostra d’Arts de la UVic

Programació musical per donar a conèixer l’obra que

desenvolupen els membres de la comunitat universitària de

la UVic amb inquietud musical.

Exposició fotogràfica. La mà de l’home sobre el Medi

Ambient:el medi terrestre. Les fotografies participaren en el

IV Concurs Fotogràfic de Medi Ambient “Universitat de Vic”.

Presentació de la col·lecció “Llegim i escrivim”, d’Eumo

Editorial, dirigida per Montserrat Fons, Montserrat Bigas i

Montserrat Correig, professores de Didàctica de la llengua, a

càrrec d’Assumpta Fargas, rectora de la UVic.

Exposició 1r aniversari de l’Apunt (revista on-line de la UVic) 

Exposició de les catorze portades més significatives d’aquest

butlletí digital amb motiu del seu primer aniversari.

Activitats de la plataforma cultural



DOCÈNCIA

FORMACIÓ CONTÍNUA. CENTRES COL·LABORADORS EXTERNS

Institut Superior d’Estudis (ISED)

• Auxiliar tècnic veterinari

• Gestió i Direcció de Recursos Humans

• Assessoria laboral

• Direcció i gestió d’agències immobiliàries

• Direcció i gestió de centres i serveis

d’atenció a la tercera edat

• Especialista en gestió ambiental d’espais

naturals

• Especialista en gestió ambiental de

l’empresa

• Especialista en seguretat

• Gestió de finques

• Gestió immobiliària

• Màrqueting immobiliari

• Tècnic en gestió ambiental

• Tributació i assessoria fiscal

• Valoracions immobiliàries i pericia

judicial

• Postgrau en Dret immobiliari i de la

construcció 

• Curs superior en Gestió de la Seguretat i

Investigació

BAU,Escola Superior de Disseny

• Curs d’especialització en Disseny Gràfic

(BAU-Nit)

• Curs d’especialització en Disseny

d’Interiors (BAU-Nit)

• Màster en Motion Graphics 

• Postgrau en Disseny Editorial 

Escuela de Empresas Turísticas de

Tenerife (INSTETUR)

• Master en Dirección y Administración de

Empresas Deportivas

• Master en Gestión Turística y de Ocio

Universitat d’Andorra

• Curs Actualització en Gestió i

Administració Immobiliària

Institut Superior d’Estudis Psicològics

(ISEP)

• Màster en Logopèdia

• Màster en Intervenció en Dificultats en

l’Aprenentatge

• Màster en Pedagogia Terapèutica

• Màster Psicologia Clínica i de la Salut

• Postgrau en Gestió per a Tècnics en

Recursos Humans

Moviment Educatiu del Maresme (MEM)

• Postgrau:Ciutadania,Cohesió Social i

Educació

Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i

Empresarials / ESERP

• Màster/Postgrau i Curs en Auditoria de

Comptes

Escola Superior Balear

• Màster in Business Administration 

• Máster en Direcció de RRHH 

• Postgrau en Direcció de Màrqueting i

Vendes

Centre Hípic Mas Aragó

• I Jornades de Teràpia Assistida amb

Cavalls

• l’Equinoteràpia adreçada als Infants amb

nec.Educ.Especials

Business Technology & Consulting (BTC)

• Màster en Qualitat i Seguretat

Alimentària
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA

DE CONEIXEMENT

Ciències Experimentals i Tecnologies

• Codisseny Hardware-Software 

• Medi ambient 

• Bioinformàtica i estadística mèdica 

• Processament del senyal 

• Tecnologia dels aliments 

Ciències de l’Educació

• Atenció a la diversitat

• Autonomia en l’aprenentatge de llengües  

• Desenvolupament i educació en context

• Aprenentatge col·laboratiu de traducció i llengües

estrangeres

• Recerca educativa

• Lingüística del text aplicada a l’ensenyament

Ciències de la Comunicació

• Comunicació turística i cultural

• Audiovisual i textual

• Interaccions digitals

Ciències de la Salut i de la vida

• Alimentació i salut 

• Fisiologia de l’esforç i estudi del moviment 

• Ciència de l’ocupació 

• Envelliment i qualitat de vida 

• Teràpies complementàries

Ciències Humanes

• Edició de textos literaris del segle XIX

• Editorials, traduccions i traductors a la Catalunya

contemporània 

• Estudis de gènere: dona i societat 

Ciències Socials

• Amèrica Llatina

• Món rural: evolució i factors de canvi 

• Distribució de la població, activitat i renda

• Models complexos de l’esport 

A principis d’aquest novè curs d’activitat de la UVic, l’estrena del Pla Estratègic (2005-10) ha suposat també

l’arrencada d’un nou pla de recerca, el segon. Esgotades les accions i assolits en bona mesura els objectius del

Primer Pla de Recerca (que ha estat vigent durant quatre cursos) calia replantejar encara més resoludament la

forma d’impulsar la recerca i la transferència de coneixement a la UVic. Hereu del primer en els plantejaments de

fons, aquest segon pla posa l’èmfasi en la conveniència de definir les àrees d’especialització de la UVic i en la

necessitat de dotar el professorat amb més temps per a la recerca. Altres aspectes importants, com són els

mecanismes d’incentivació de la producció científica, la mobilitat dels investigadors i la promoció de la

transferència de coneixement ocupen també un lloc rellevant en les accions que proposa el Pla.

Al llarg del curs, les facultats i escoles s’han organitzat per definir les àrees d’especialització que més s’ajusten als

interessos dels seus projectes respectius, tant pel que fa a l’activitat de recerca com a la programació de la

docència de postgrau, dos àmbits estretament relacionats. La reordenació acadèmica que s’inicia a Catalunya el

curs universitari 2006-07 demana a totes les universitats un exercici d’anàlisi de les pròpies competències,

exercici que la UVic ja té pràcticament enllestit. Les àrees d’especialització de la UVic s’han començat a reforçar

mitjançant l’assignació de més recursos humans als projectes de recerca. El curs 2005-06, 16 professors i

professores  han  rebut l’encàrrec de dedicar més temps de la seva jornada laboral als projectes de recerca que

fonamenten les àrees d’especialització. A l’hora d’escriure aquestes ratlles 17 professors i professores més ja han

rebut un encàrrec similar per al curs 2006-07.

Josep M. Serrat i Jurado. Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement (gener 2004-juny 2006)

Robert Ruiz i Bel. Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement

Relació de grups de recerca en funció de l’àrea de recerca
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Resultats de Recerca

RESULTATS

• Pel novembre tingué lloc la 2a edició de

la Setmana digital e-week amb la

presència de Ted Nelson. Inclogué set

conferències, nou taules rodones,

quatre jornades, deu tallers i quatre

espectacles.

• Jornades:Aplicació de l’anàlisi sensorial

en l’avaluació de la qualitat dels

aliments.(1-12-05).Organitzada pel

Departament d’Indústries

Agroalimentàries i Ciències

Ambientals.

• Jornades:Qualitat i Seguretat

Alimentària.Organitzada per ACTA-BTC

i el Departament d’Indústries

Agroalimentàries i Ciències Ambientals

el mes de maig.

• Optimal experimental design:input-

output models and stochastic criteria.

(02-05-06).Conferenciant Dr.

Oleksandr Zaihraiev de la Universitat

Nicolau Copèrnic de Torun (Polònia).

Organitzat pel Departament de

Tecnologies Digitals i de la Informació i

Grup de Processament de Senyal.

• Pel juny el Dr.Rudoft Lindner de la

George-Simon-Ohm-Fachhochschule

(Nuremberg,Alemanya) impartí un

seminari o rganitzat pel Departament

de Tecnologies Digitals i de la

Informació i Àrea de Relacions

Internacionals.

• Pel novembre tingué lloc el 6è Col·loqui

Verdaguer organitzat per la Societat

Verdaguer entre Vic i Folgueroles.

• Pel març tingueren lloc les desenes

Jornades Traducció sobre les noves

tecnologies de la informació i la

comunicació en el panorama de la

traducció professional.

• El departament de Pedagogia i la

Càtedra Unesco “Dones,

desenvolupament i cultures”

organitzaren un seminari sobre

Margared Mead:una visió des de

l’antropologia,per reflexionar sobre la

visió antropològica de l’educació.

• Seminaris en el marc de la Comissió

Permanent del III Simposi sobre

l’ensenyament del Català a no

catalanoparlants:“El perfil de

l’ensenyant de llengua.” “Ensenyar i

aprendre llengua en la societat digital”

(Desembre de 2005 i juliol de 2006).

Congressos, seminaris i jornades



INFORMACIÓ ECONÒMICA 

I EQUIPAMENTS

La situació econòmica actual de la UVic es pot resumir en quatre idees fonamentals:estabilitat, aplicació del Pla

Estratègic, finançament de les inversions i execució del Pla d’Inversions.

Un any més la liquidació del pressupost de gestió i inversions ens indica que l’economia de la Universitat segueix

el camí de l’estabilitat. Aquesta és fruit de l’equilibri entre ingressos i despeses amb un resultat positiu del 3,1%

dels ingressos que s’aplicarà a noves inversions. Cal destacar l’optimització dels recursos amb un creixement

moderat de la despesa del 10% (que inclou el 4% d’inflació). Per altra banda, milloren la subvenció del contracte-

programa amb un increment del 13% i els ingressos per transferència de coneixement i d’altres serveis amb un

augment del 61%.

Un altre aspecte a destacar és que aquest ha estat el primer curs d’aplicació del Pla Estratègic, que va ser aprovat

el juny del 2005. Seguint les seves indicacions s’han destinat recursos a l’àmbit de Docència, per al desplegament

de les titulacions de l’Àrea de Comunicació i de Biociències, i per a la implantació del format i sistema

d’organització del crèdit europeu a les titulacions de Turisme,Traducció i Interpretació, Enginyeria Tècnica en

Telecomunicació, Enginyeria Tècnica Industrial i Educació Social, entre altres.

En l’àmbit de Recerca s’han contractat nous professors perquè els professors doctors puguin destinar més temps

a la investigació, i també s’han destinat més recursos a impulsar la transferència de coneixement.

Dins l’àmbit de Gestió i Recursos, i pel que fa als ingressos, hem mantingut la política d’incrementar la matrícula

per sota la inflació i de potenciar els ingressos de la “tercera via de finançament”. Aquesta via inclou la

transferència de coneixement, els serveis a les empreses i institucions i la formació permanent. La planificació en

base al pressupost ha permès liquidar-lo pràcticament sense desviacions significatives, les despeses de

personal s’han desviat només un 3% i els ingressos per matrícula de grau un 0,5%.

Realització Pressupost Realització Variació Desviació

2004/2005 2005/2006 2005/2006 Realització Real/Press.

€ € €

Ingressos 20.322.642 21.346.990 22.339.744 10% 5%

Matrícules 13.855.269 14.754.933 14.834.251 7% 0,5%

Subvencions 5.324.303 5.784.494 5.959.254 12% 3%

Altres ingressos 647.543 315.657 1.039.666 61% 229%

Subvencions en capital 495.527 491.907 506.572 2% 3%

Despeses 19.650.000 21.127.123 21.635.827 10% 2%

Personal 14.900.405 16.301.871 16.709.975 12% 3%

Despeses de funcionament i altres 2.955.642 3.192.880 3.250.532 10% 2%

Beques i ajuts 540.625 518.002 516.676 -4% 0%

Amortitzacions i provisions 1.253.328 1.114.370 1.158.644 -8% 4%

Resultat 672.642 219.866 703.917 5% 220%
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INGRESSOS I DESPESES



També s’han dedicat esforços a assegurar un finançament convenient de les inversions en espais i equipaments

que el Pla Estratègic proposa per als dos primers anys (2005-06 i 2006-07), i s’ha millorat la qualitat de

l’endeutament, traspassant creditors a curt termini a un préstec a llarg termini.

Les inversions realitzades durant el curs 2005-06 han tingut un cost global de 1.303.000€, de les quals un 6,36%

han estat finançades mitjançant subvencions i convenis. Les inversions més significatives han estat:

–Construcció de la 2ª planta de l’edifici F2.

–Instal·lacions generals a la Masia Torre dels Frares i Sala Segimon Serrallonga.

–Instal·lació de dos nous laboratoris a l’àrea de Biotecnologia i construcció i equipament d’una aula MAC.

–Renovació d’equips informàtics 

–Equipament general per a laboratoris.
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SELECCIÓ DE PERSONAL

Personal docent:

Nombre total de perfils oferts 

segons premsa/web: 23

Nombre de currículums rebuts: 145

Nombre de comissions de selecció: 5

Nombre  de persones contractades: 61* 

(*contractació en funció d’assignació de crèdits)

Personal d’administració i serveis:

Nombre total de perfils oferts 

segons premsa/web: 9

Nombre  de currículums rebuts: 75

Nombre de comissions de selecció: 9

Nombre  de persones contractades: 9
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SERVEIS

La tasca realitzada durant el curs 2005-06 ha estat

marcada per dues fites d’importància cabdal per al

futur de la Biblioteca:

1. L’avaluació del servei en el marc del procés

d’avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris

de les universitats catalanes, promoguda per

l’AQU, que es va iniciar el mes de febrer de 2006 i

que finalitzarà el novembre d’aquest mateix any

amb l’emissió de l’informe del Comitè d’Avaluació

Externa.

2. Les tasques orientades a la implementació i

posada en marxa dels nous programaris de gestió

bibliotecària (Sistema Bibliotecari Integrat i

Gestor de Biblioteca Digital) Corinthian i

SFX/Metalib respectivament.

Altres actuacions que, sense ser tan rellevants,

constitueixen avenços importants en l’activitat del

servei:

• Adquisició i posada en funcionament del

programari GTBib-SOD per a la gestió del Servei

d’Obtenció de Documents.

• Adquisició i posada en marxa del programari

RefWorks per a la gestió de referències

bibliogràfiques.

• Incorporació dels Documents de Recerca produïts

pels grups de recerca de la UVic i dels Treballs de

Recerca de Doctorat al dipòsit cooperatiu

RECERCAT que recull en format digital la literatura

de recerca de les universitats i dels centres

d’investigació de Catalunya.

• Trasllat a la biblioteca, i instal·lació en un espai

reservat, del llegat bibliogràfic i documental de

Segimon Serrallonga.

BIBLIOTECA

Taula d’evolució de dades quantitatives bàsiques

dels darrers cinc anys:

2000 2005 Increment

Usuaris 4.560 6.021 1.461 (32%)

Places de lectura 328 434 106 (32%)     

Monografies 61.146 81.386 20.240 (33%)

Revistes electròniques 363 3.448 3.085 (849%)

Bases de dades 10 27 17 (170%)

Préstecs1 34.765 56.746 21.981 (63%)

Préstec Interbibliotec.2 344 1.475 1.131 (328%)

1. Fins al 2003, al còmput total de préstec no s’hi van

comptabilitzar les renovacions.

2. Es compten documents tramitats, tant obtinguts com prestats.
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Aquest curs s’ha caracteritzat per la

gran afluència d’usuaris del Servei,

tant professors com, sobretot,

estudiants. En estar ja gairebé a ple

rendiment les pràctiques de les

carreres de Comunicació, a part de

les classes als laboratoris de TV i

ràdio, els estudiants han ocupat

moltes hores les instalacions tant

del SAV central, com del SAV TV.

L’altra facultat que ha utilitzat molt

els serveis del SAV és la d’Educació,

sobretot els estudiants de CAFE.

En total han passat per les

instal·lacions del SAV a fer treballs

videogràfics, fotogràfics i d’àudio,

gairebé 2.000 estudiants.

També cal destacar les produccions

videogràfiques, tant didàctiques

com documentals, que s’han

realitzat aquest curs. Entre altres

cal citar:Andersen les ales del geni, i

el vídeo de les Festes de la

Cooperació, per a la Facultat

d’Educació;Semester Abroad

Program, per a la Facultat de

Ciències Humanes Traducció i

Documentació i El making of, l’Slide

show de la Marató i 7 espots de la

Institució per a l’Àrea de

Comunicació.

S’han realitzat 33.840 fotos i s’han

servit 2.303 préstecs.

SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)
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31Escola Politècnica Superior

141
Escola Universitària

de Ciències de la Salut
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SERVEIS

AULA D’AUTOAPRENENTATGE

Des de fa uns quants anys l’Aula d’Autoaprenentatge de la UVic treballa intensament en l’adequació dels materials

i recursos del servei d’acord amb les recomanacions i criteris del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge,

l’ensenyament i l’avaluació de les llengües del Consell d’Europa. Aquest Marc proporciona unes bases comunes

per a l’elaboració de programes de llengua, orientacions curriculars, materials d’aprenentatge, exàmens, etc., a tot

Europa. Descriu el que han d’aprendre a fer els aprenents per utilitzar una llengua per a la comunicació i els

coneixements i habilitats que han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de forma efectiva, i tot això sense

obviar el context cultural en què s’utilitza la llengua.

ESCOLA D’IDIOMES

Exestudiants UVic

Estudiants UVic

Externs

10%

19%

51%

E. Col·laboradores 2%

Professors
5%

DEGI
13%

Procedència de l’alumnat de l’Escola d’Idiomes

El curs acadèmic 2005-06,l’Escola

d’Idiomes ha impartit cursos de 5 llengües

diferents:anglès,francès,alemany,italià i

xinès. A banda dels cursos ordinaris,s’han

impartit cursos de preparació d’exàmens

oficials de la Universitat de Cambridge,de

l’Institut Goethe i de l’Institut Francès.

Ha estat el primer curs amb l’ensenyament

del xinès com a llengua nova a l’Escola

d’Idiomes.El ràpid creixement econòmic

d’aquest país i l’establiment de relacions

entre empreses catalanes i xineses ens va

semblar un bon moment per a aquesta

iniciativa.L’alta matriculació que es va

obtenir va avalar-la fins al punt que es va

haver de desdoblar el grup.
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SERVEIS

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Una de les activitats més destacades que l’Àrea

de Comunicació va dur a terme el curs

2005/2006 va ser la d’organitzar la participació

de la UVic a la Marató de TV3 amb la campanya

“Mou peça per la Marató de TV3”.Aquesta

iniciativa va ser possible gràcies a la

col·laboració de l’Ajuntament de Vic,de la

Fundació Caixa de Manlleu,i de la Institució

Puig-Porret.L’acte va consistir en la construcció

d’un trencaclosques gegant amb un poema de

Miquel Martí i Pol a la plaça Major de Vic,

juntament amb diferents activitats populars

paral·leles.A l’acte hi van participar més de

3.000 persones,un centenar de voluntaris

(estudiants de la UVic) i es van recaptar 20.554€.

Durant aquest curs,s’ha incrementat la

presència de la Universitat de Vic a fires (de tres

a cinc) per tal de donar a conèixer el model UVic i

l’oferta acadèmica:Fira Recerca,Fira Girona,

Fira Mallorca,Saló de l’Ensenyament,i Fira de

l’Estudiant de Valls.Així mateix,s’han realitzat

visites als centres de secundària posant

especial èmfasi en els cicles formatius.Durant

les visites s’han passat els nous vídeos

promocionals produïts pel SAV.

Entre 900 i 1.000 persones de diferent

procedència geogràfica (40% Osona;20%

Barcelona i àrea metropolitana;7% Segrià;5%

Vallès Oriental;i 20% de la resta de Catalunya)

van assistir a la Jornada de Portes Obertes.

La campanya publicitària va tornar a apostar

per premsa,ràdio i televisió potenciant els

diferencials de la UVic:beques,instal·lacions,

tracte humà,entorn i estudis a l’estranger.

El Servei d’Estudiants ha posat en marxa un

butlletí electrònic,l’UVica’t,i ha digitalitzat la

borsa d’habitatge consultable des del campus

virtual.

Barcelonès 19%

Mallorca 11%

Vallès Oriental 10%

Osona 10%

Resta Catalunya 44%

Vallès Occidental 6%

Distribució geogràfica visites centres de secundària
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SERVEIS

ÀREA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

Una de les actuacions més rellevants que ha portat a terme l’Àrea durant

aquest curs acadèmic, ha esta la incorporació d’un tallafocs per

incrementar la seguretat tant de les estacions de treball com dels

servidors. Aquest fet, juntament amb la incorporació de servidors DHCP i

LDAP, ha permès redissenyar la xarxa universitària per aconseguir un millor

rendiment i permetre la connexió simultània de més equips.

S’ha dotat la Universitat d’una xarxa Wi-fi, amb cobertura a la pràctica

totalitat del campus universitari, connectada al projecte Eduroam que

facilita la mobilitat de les persones investigadores i estudiants europeus, ja

que els ofereix connectivitat en els seus desplaçaments a la resta

d’institucions que també participen en el projecte.

Pel que fa al Campus Virtual se n’han augmentat les funcionalitats

incorporant, entre altres, el grups de treball tant interns com externs a l’aula

virtual, el xat i el canvi de clau. Durant aquest curs acadèmic hi ha hagut un

creixement considerable tant pel que fa a la documentació inclosa, que s’ha

duplicat, com pel que fa als accessos, que han arribat a 1.760.000.

Com cada any s’ha renovat part del parc informàtic, aquests curs han estat

4 aules d’informàtica, i s’ha creat un laboratori de Mac.

Altres projectes en els quals s’ha col·laborat en major o menor grau, són:el

domini .CAT;els pagaments mitjançant tarja de crèdit per internet;la

instal·lació de les càmeres de vigilància;el projecte ‘PortaTIC’; la connexió a

la xarxa universitària de la masia Torre dels Frares;el IV concurs fotogràfic;

el programa bibliotecari Absys per a les pràctiques dels alumnes;el

programa Gtbib de préstec bibliotecari;el programa de reserva d’espais;les

modificacions al programa de pressupostos;el programa “Fes internet”;el

programa de registre;el programa de l’Arxiu;el seguiment de l’eclipsi solar;

el hosting de dominis web...

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

Curs 2002-2003 214.018

Curs 2003-2004 976.880

Curs 2004-2005 1.100.613

Curs 2005-2006 1.760.000

Accessos al campus virtual



SERVEIS

EMPRESES VINCULADES

Eumogràfic, l’estudi de disseny de la Universitat, va rebre el Premio

Daniel Gil de Diseño Editorial, en la tercera convocatòria, al conjunt

de la seva trajectòria professional. En les convocatòries anteriors

havien rebut aquest premi els prestigiosos dissenyadors Enric

Satué i Mario Eskenazi. El lliuramentdels premis va tenir lloc al

Centro de Arte Reina Sofia de Madrid.

Eumo Editorial ha retornat al campus universitari,a la Masia de la

Torre dels Frares,fet que permet una més gran i fluïda interrelació

amb la resta de la comunitat universitària.Ha tancat el curs amb

l’aprovació del seu Pla Director,que defineix les línies de futur de

l’empresa.En l’àmbit estrictament editorial,destaca la publicació de

Catalunya durant el franquisme.Diccionari i l’inici del projecte

“Llegim i escrivim”i dels materials de llengua per a Primària.

ARXIU GENERAL

El fet més rellevant d’enguany a l’Arxiu General ha estat l’obertura a partir del 19

de setembre de 2005 de les seves primeres instal·lacions i la posada en

funcionament del servei de transferències,préstec i eliminació de documents.

En continuïtat amb el curs passat i per tal de donar a conèixer els serveis de

l’Arxiu,la seva responsable ha impartit la 2a edició del curs de formació

“Introducció a la gestió documental”destinat a tot el PAS i professorat de la

UVic i on s’han exposat els primers conceptes relacionats amb el funcionament

del programa informàtic e-Documentik de gestió documental.

També cal destacar que l’Arxiu General ha comptat per primer cop amb el

suport d’una becària i d’una estudiant que realitzava l’assignatura Practicum,

totes dues provinents de la Diplomatura d’Informació i Documentació.

Finalment,la campanya encara permanent “Ajuda’ns a FER MEMÒRIA”ha

permès començar a recuperar cartells,díptics i targetes que testimonien les

activitats de la Universitat de Vic.
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VIDA UNIVERSITÀRIA

• El Dr. Andreu Mas-Colell va rebre la medalla

institucional de la UVic en l’acte d’inauguració de

curs, el 18 d’octubre de 2005, per la seva ferma

postura personal a favor del model UVic i pel decidit

impuls que va donar per consolidar-lo durant el seu

mandat com a conseller d’Universitats, Recerca i

Societat de la Informació. Per la iniciativa de reforma

del Patronat de la Fundació Universitària Balmes

que va permetre la incorporació d’una representació

paritària i majoritària de patrons nomenats per

l’Ajuntament de Vic i la Generalitat de Catalunya i,

finalment, per la signatura del contracte programa

2003-2007 entre la Universitat de Vic i el

Departament d’Universitats.

• En aquest mateix acte es va atorgar la insígnia d’or a

la professora Provi Daufí i als professors Sebastià

Canamasas i Josep Vernis amb motiu de la seva

jubilació.

• Pel maig es va atorgar també la medalla institucional

de la Universitat al Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i

Soley, president de la Generalitat de Catalunya

1980-2002, per l’acció de govern que va conduir a

reinstaurar les universitats en ciutats de Catalunya

d’on havien estat suprimides el 1717 i que ha

significat la transformació més decisiva del mapa

universitari català de l’època contemporània. Pel

suport institucional i personal que va donar al

procés universitari de Vic des dels inicis fins a la seva

culminació en la Llei del Parlament de Catalunya de

Reconeixement de la Universitat de Vic, de 21 de

maig de 1997. Ricard Torrents, primer rector de la

UVic, en va fer l’encomi.

• En l’acte d’inauguració de la 11a edició de la

Universitat d’Estiu de Vic es va homenatjar el músic

Rafael Subirachs, que va impartir una lliçó magistral.

L’encomi del conferenciant va anar a càrrec de

Sebastià Bardolet.

ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Distincions institucionals

• Joan Solà, conseller del DURSI, va ser a la Universitat

per assistir a l’acte de presentació del Pla Estratègic

2005-2010, el 5 d’octubre de 2005.

• Enric Banda, president de la Fundació Catalana per

a la Recerca i la Innovació, va assistir a la

inauguració del curs a la UVic el 18 d’octubre de

2005.

• Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya del

1999 al 2003, va inaugurar el curs de l’Aula de la gent

gran d’Osona.

• Celestino Corbacho, president de la Diputació de

Barcelona, va ser a la UVic per reunir-se amb el

Consell de Direcció i visitar les instal·lacions dels

dos campus.

• La diputada Pilar Dellunde, responsable de temes

universitaris d’ERC al Parlament de Catalunya, va

visitar la UVic pel febrer.

• Pasqual Maragall, president de la Generalitat de

Catalunya, va visitar la Universitat i es va reunir amb

el Consell de Direcció per parlar del projecte de futur

que marca el Pla Estratègic.

• Joan Manuel del Pozo, conseller d’Ensenyament i

Universitats, va assistir a la presa de possessió de la

rectora Assumpta Fargas.

Visites



Nou equip de rectorat

El juny de 2006 acabaven els quatre anys de mandat

del Dr. David Serrat com a rector de la UVic. A la

convocatòria d’eleccions s’hi presentaren dues

candidatures, la de la Dra. Assumpta Fargas, degana

de la Facultat d’Educació, i la del Dr. Pere Quer,

vicerector d’Afers Acadèmics.

El 3 de maig el Patronat va escoltar les dues

candidatures i va presentar Assumpta Fargas com a

candidata a rectora per als propers quatre anys.

El 8 de juny la candidata Assumpta Fargas va

presentar el seu programa i l’equip al Claustre de la

Universitat.

L’equip de rectorat quedava conformat pel Dr. Carles

Torres com a vicerector d’Ordenació Acadèmica i

Professorat; el Dr. Robert Ruiz com a vicerector de

Recerca i Transferència de Coneixement; la

professora Montserrat Faro com a secretària general;

la professora Montserrat Vilalta com a delegada de

Relacions Institucionals; el professor Joan Masnou

com a adjunt a la rectora per a la Formació

Continuada i la Comunitat Universitària, i el Sr. Antoni

Uix com a gerent.

El 14 de juny el Patronat de la FUB va nomenar el nou

equip rectoral i el 21 de juny va tenir lloc l’acte de

presa de possessió dels nous càrrecs.

Altres fets destacats

• El rector David Serrat va comparèixer a

començament de curs davant la Comissió Cultural

del Parlament de Catalunya per tal d’informar de

l’aprovació del Pla Estratègic i demanar el ple

reconeixement del model UVic.

• Pel juny va morir Ramon Montanyà, patró i assessor

jurídic de la Fundació Universitària Balmes, alcalde

de Vic durant dues legislatures durant les quals

impulsà amb energia els Estudis Universitaris de Vic.

També era assessor jurídic de les empreses Eumo

Editorial i Eumogràfic, vinculades a la UVic.

• El 12 de juliol va tenir lloc la lectura de la primera tesi

de doctorat de la Universitat de Vic.Cristina Mallol,de

la Facultat de Ciències Humanes,Traducció i

Documentació,va llegir la tesi Learning English

through Translation:the Affectivity and Diversity

Approach,dirigida per la Dra.Maria González Davies,

que va merèixer un Excel·lent cum laude.
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VIDA UNIVERSITÀRIA

• Jordi Pujol i Soley va impartir la conferència “El paper

de la universitat en l’equilibri,la identitat i la cohesió

del país”.Encomi del conferenciant a càrrec de Ricard

Torrents.

• Rafael Subirachs va parlar sobre ”La meva visió sobre

la música a Catalunya en l’actualitat”,en l’homenatge

que se li va retre per la Universitat d’Estiu.

• El Dr.Joan Ferrer de la Universitat de Girona,va

impartir una conferència sobre Joan Coromines en

l’homenatge que li dedicà la UVic.

• El Dr.Rudolf Lindner,de la Georg-Simon-Ohm-

Fachhochschule de Nuremberg,impartí un seminari a

l’Escola Politècnica Superior.

• Ted Nelson,de l’Oxford Internet Institute de la

Universitat d’Oxford,creador de l’hipertext i pioner 

de la comunicació Interactiva va impartir una

conferència a la UVic durant la Setmana digital 

e-week.

• Montse Vilalta impartí la conferència “Dona,ciència i

tecnologia”en la clausura de les activitats de la

Setmana de la Ciència a la UVic.

• Henry Ettinghausen,doctor per la Universitat d’Oxford

i professor emèrit de la Universitat de Southampton,

hispanista i catalanòfil,parlà sobre “Ni diaris ni

periòdics.Els començaments del periodisme a

Catalunya”.

Conferències

• Pel juny es lliuraren els 8ens Premis de Recerca de

Batxillerat als millors treballs de recerca

d’estudiants de batxillerat. Es presentaren 152

treballs, dels quals se’n premiaren 22.

• 4rt Concurs Fotogràfic de Medi Ambient: La mà de

l’home sobre el medi terrestre, conjuntament amb el

Servei d’Audiovisuals de la UVic, l’Escola Politècnica

Superior i l’Àrea de les TIC.

• Pel maig es concediren els 6ens premis de Salut.

• El 10 de maig es concediren els 10ens Premis de

Traducció Andreu Febrer.

• La imatge corporativa renovada de la Universitat,

obra d’Eumogràfic, va rebre una nominació Laus en

l’apartat de Gràfica i Comunicació institucional en la

36a edició dels Premis Laus de la Comunicació i el

Disseny.

ACTIVITAT SOCIOCULTURAL

Premis



VIDA UNIVERSITÀRIA

• Primer número del butlletí digital dels estudiants

UVICat,publicat pel Servei d’Estudiants.

• Assemblea d’Estudiants de la UVic organitzada pel

Consell d’Estudiants durant la qual es van oferir dues

sessions informatives sobre l’Espai Europeu d’Ense-

nyament Superior a càrrec de Pere Quer i Joan Soler.

• Segona edició del concurs de cartells “Volta el món amb

la UVic”per divulgar la setena jornada de mobilitat.

• Festa de la Cooperació,pel maig,organitzada per la

Facultat d’Educació,amb tota mena d’activitats i el

popular dinar multicultural.

• 4a Jornada castellera dels Emboirats de la UVic

coincidint amb la “Festa de la Cooperació”.Actuació

castellera,jocs populars,sopar,gimcana i festa

nocturna al local dels Sagals d’Osona.

• 2a Setmana del Teatre a la UVic:Lectura

dramatitzada de contes breus dels alumnes de

l’assignatura Tallers Literaris de la Facultat

d’Educació.Taller Commedia dell’Arte. Presentació de

Divendres84, obra de creació col·lectiva.

• Estudiants de la UVic obtenen dos premis Drac Novell

de Publicitat.

• Participació de nombrosos grups,cantautors i DJs a la

2a Mostra d'Arts de la UVic,amb l'actuació estelar de

Víctor Bocanegra.

Activitats dels estudiants

• L’Aula Segimon Serrallonga,conjuntament amb

l’Ajuntament de Torelló,per l’abril va commemorar el

quart aniversari de la mort del poeta i professor de la

UVic amb la conferència Segimon Serrallonga i la

llengua,de la professora de la Universitat de

Barcelona Rosa Sayós i l’espectacle poeticomusical

Coromines i els poetes,a càrrec de Marc Egea,

Francesc Feliu i Francesc Ten.

• Les Proves Cangur que organitza la Societat Catalana

de Matemàtiques,van acollir a la UVic 236

participants provinents dels IES Vic i Jaume Callís i

dels col·legis Sagrat Cor de Jesús i l’Escorial,de Vic;de

l’IES Miquel Martí i Pol de Roda de Ter,i del Col·legi

Vedruna (Tona).

• Inauguració de la instal·lació Relleu.Guixar amb el

rostre,al·lusiu a Verdaguer,de Perejaume,al vestíbul

de l’edifici Torre dels Frares,que acull la Càtedra

Verdaguer d’Estudis Literaris.

• Emplaçament definitiu de la biblioteca Segimon

Serrallonga a la Biblioteca del campus de

Miramarges.

Altres activitats
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