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L’estudiant Enric Soldevila guanya
dos Drac Novell de Publicitat

Enric Soldevila, estudiant de quart
curs de la Llicenciatura de Publicitat i
Relacions Públiques ha guanyat en
dues de les quatre categories dels Pre-
mis Internacionals Drac Novell que
convoca el Gremi de Publicistes de
Catalunya. La peça publicitària Swatch
Skin. Fino como una hoja, ha obtingut
el Drac d’Or en la categoria de Gràfi-
ca/Productes de consum, a més del
Premi d’Honor que atorga La Van-
guardia com a menció especial al mi-
llor treball del conjunt de les catego-
ries de Cartells i de Publicitat Gràfica.

A més, els treballs de Laura Rodrí-
guez i Virgínia Company han estat
seleccionats com a finalistes al Con-
curs de Creativitat en menys de 24

hores. Les peces Amena. Locura por
una canción realitzades per Nerea
Cierco i Daniel Segura, i Fundación
Contra el Alzheimer. Recuerdos, de Xa-
vier Pérez i Xavier Penedés, tots ells
estudiants de la mateixa llicenciatura
de la UVic, també han estat destaca-
des entre les finalistes en la categoria
de Televisió/Servei.

Els premis Drac Novell de Publici-
tat, que enguany arriben a la seva se-
tena edició, estan organitzats per l’As-
sociació Empresarial Catalana de
Publicitat i tenen com a objectiu pre-
miar els treballs realitzats per estu-
diants per tal que puguin donar a
conèixer les seves creacions al món
professional.

Eumo Editorial publica Osona, la
terra i  la gent

Osona, la terra i la gent, del geògraf
Jaume Font i la fotògrafa Lourdes So-
gas, permet de conèixer Osona a tra-
vés dels seus paisatges mitjançant tres-
centes fotografies i un text que explica
la comarca, entesa com una creació de
la gent que hi viu. La intenció de l’au-
tor ha estat ser fidel a l’enunciat del tí-
tol: mostrar com són la terra i la gent
d’Osona en aquest principi del tercer
mil·lenni.

El llibre segueix un esquema clàssic:
els cinc primers capítols estan dedicats
al medi natural i com s’hi ha produït
la instal·lació humana. Els tres últims
es centren en la geografia humana. El
llibre acaba amb un capítol que vol re-
flectir els trets bàsics de la identitat
osonenca, i ho fa valorant, entre altres
aspectes, el que n’han dit i escrit au-
tors com Josep Pla, Josep M. Espinàs
o Pierre Vilar, per citar-ne alguns.

L’obra inclou un annex amb la fitxa i
la fotografia corresponents a cada un
dels municipis osonencs.

De dreta esquerra: Enric Soldevila, amb el premi a la mà, i els membres del jurat José Gamo, director creatiu
executiu de Tiempo/BBDO,  i  Mauricio Alarcón, copy de Villar rosas.
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L’escola rural, balanç d’un segle

El 3 de desembre es va celebrar a la
Facultat d’Educació un seminari
d’història de l’educació sobre el tema
L’escola rural, balanç d’un segle, orga-
nitzat conjuntament per la Societat
d’Història de l’Educació dels Països
de Llengua Catalana (societat filial de
l’Institut d’Estudis Catalans) i el De-
partament de Pedagogia de la Facul-
tat d’Educació.  Les sessions del semi-
nari varen debatre sobre la realitat de
l’escola rural durant el segle XX des
del punt de vista de les polítiques
educatives en els diferents períodes
històrics, de les transformacions so-
cials i econòmiques del medi rural i
dels plantejaments pedagògics i
didàctics. Les ponències que van ser-
vir per centrar el debat van anar a càr-
rec dels professors Juan Manuel Fer-
nández Soria de la Universitat de
València, Jordi Feu de la Universitat
de Girona i Joan Soler de la Universi-
tat de Vic.

El món de la xocolata

El món de la xocolata: aspectes histò-
rics, tecnològics, fisicoquímics i orga-
nolèptics és el títol de la sessió científica
anual que va celebrar la Societat Cata-
lana de Química, un any més, a la
Universitat de Vic en el marc del con-
jut d’actes de la Setmana de la Ciència.

La sessió es portà a terme a l’Aula
Magna de la UVic, a l’edifici de la To-
rre dels Frares, el dia 10 de novembre.

A continuació hi va haver un tast de
diferents tipus de xocolates dirigit per
la Dra. Consol Blanch.

Lectura de la primera tesi de la
Universitat de Vic

El 28 de gener de 2005, a les 11 del
matí, tindrà lloc la  lectura i defensa
de la primera tesi de la Universitat de
Vic. L’autora és Marta Roca Fontserè
i el títol de la tesi és Present i futur de
la gestió de risc d’interès a les caixes
d’estalvi espanyoles. L’ha dirigida el
Dr. Manuel Cabeza Labán.

Activitats del Dr. Jaén Coll

El Dr. Fernando G. Jaén Coll, del
Departament d’Empresa de la Facul-
tat d’Empresa i Comunicació, ha as-
sistit al «XVI Encuentro de Profesores
Universitarios de Marketing», cele-
brat a Alacant del 22 al 24 de setem-
bre. Del 6 al 17 de desembre ha im-
partit a la Université de Franche
Comté, a Besançon, dos cursos d’una
setmana de durada cadascun, l’un so-
bre El Negoci Firal i l’altre sobre Pre-
dicció de Vendes. 

El Dr. Jaén Coll és membre de la
«Comisión nacional para la racionali-
zación de los horarios españoles y su
normalización con los de los demás
países de la Unión Europea» que ha
elaborat el Libro verde. España en
hora, editat per Bancaja.

Trobada d’Investigació en 
Infermeria

Els professors Joan Carles Casas,
Olga Isern i Montserrat Faro van
participar com a ponents orals en el
«VIII Encuentro de Investigación de
Enfermeria» amb la comunicació Va-
loración de los estudiantes del aprendi-
zaje basado en la simulación de casos, i
amb el p[oster Integración de los resul-
tados de investigación en el contexto de
un caso clínico simulado. El congrés va
tenir lloc a Sevilla durant els dies
17,18, 19 i 20 de novembre i van assi-
tir-hi professors i professionals de 22
països d’arreu del món.

Mitjans d’in-comunicació, 
conferència de Gaspar Hernàndez

El 18 de novembre va tenir lloc a
l’Aula Magna de la UVic, la impartició
de la conferència «Mitjans d’in-comu-
nicació» per part del periodista i pro-
fessor de ràdio a la UAB Gaspar Her-
nández. En el mateix acte es va fer
també la presentació de la guia d’estil
Salut Mental i mitjans de comunicació. 

L’acte va ser organitzat per l’Ajunta-
ment de Vic, l’Escola Universitària de
Ciències de la Salut i l’Associació de
Familiars de Malalts Mentals d’Osona.

Vídeo seleccionat

La Mostra de vídeo científic interna-
cional, organitzada per la UB, el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia i el
Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, va seleccionar el
vídeo Els medicaments, dirigit per pro-
fessor Àngel Torres i realitzat al SAV
per Josep Maria Roma i es va presentar
en les projeccions de vídeo biomèdic.
El vídeo forma part del treball que du a
terme el Grup de Recerca per la Quali-
tat de Vida en Gerietria de l’EUCS.

Innovació a l’Empresa Familiar

La Facultat d’Empresa i Comunica-
ció, Caixa Manlleu i JGBR Abogados
y Asesores Tributarios van organitzar
el 18 de novembre un seminari sobre
la Gestió de la Innovació a l’empresa fa-
miliar dins dels Premis d’Innovació
Empresarial que tingueren lloc al
Centre Tecnològic i Universitari de
Granollers.
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Premi de Traducció Andreu Febrer

Poden presentar-hi treballs els estu-
diants matriculats a segon cicle o
equivalent de qualsevol Facultat de
Traducció i Interpretació.

Hi ha dues opcions: traduccions al
català: les llengües de partida poden
ser l’anglès, el francès, l’alemany o
l’espanyol, i traduccions a l’espanyol:
les llengües de partida poden ser l’an-
glès, el francès, l’alemany o el català. 

Els originals hauran de ser textos
complets dels quals no s’hagi publicat
cap traducció a la llengua d’arribada
(català o espanyol). L’extensió míni-
ma dels treballs serà de 2.500 parau-
les i la màxima de 3.500. 

S’atorgarà un premi de 600 euros i
un accèssit de 300 euros  per a cadas-
cuna de les dues opcions. 

El termini de presentació de traduc-
cions per a la convocatòria d’enguany
acaba el 16 d’abril de 2005. 

Consulteu es detalls a l’adreça:
www.uvic.es/fchtd/especial/ca/pre-
mi_af.html

Llegendes del Montseny

Les professores de la Facultat d’Edu-
cació Maica Bernal i Carme Rubio
han tingut cura de la selecció i l’edició
del llibre Llegendes del Montseny d’A-
pel·les Mestres, que ha editat l’Abadia
de Montserrat. Ambdues  tingueren
cura també de l’exposició sobre Apel-
les Mestres que es pogué veure a Vic
amb motiu de la Universitat d’Estiu i
que encara s’exposa en altres punts de
Catalunya.

Participació de la UVic a la fira
Recerc@

A través de l’Àrea de Comunicació
la Universitat de Vic va participar en
la primera edició de la fira Recerc@
per donar a conèixer als estudiants les
possibilitats que tenen d’escollir estu-
dis de secundària o universitaris. L’or-
ganització de la fira va anar a càrrec
d’ImpeVic, però la idea de fer-la ha-
via sorgit del trebal de recerca d’un
grup d’estudiants de batxillerat dels
centres públics i privats que impartei-
xen aquest nivell d’ensenyament a
Vic. Un dels hàndicaps van ser les da-
tes en què va tenir lloc la fira, del 26-
29 de novembre.

Activitats del Dr. Zaiats

El Dr. Vladimir Zaiats ha estat con-
vidat al congrés «Meeting on Mathe-
matical Statistics 4» que se celebrarà
del 13 al 17 de desembre al CIRM
(Centre International des Recontres
Mathématiques) a Marsella per im-
partir la ponència Application of an
irregular sampling in the estimation of
functional characteristics of stochastic
processes: ideas and tools.

També participarà amb una ponèn-
cia convidada en el congrés «Statisti-
que Asymptotique des Processus Sto-
chastiques V» a la Université du
Maine (Le Mans, França) del 6 al 7 de
gener, i impartirà una conferència
convidada sobre el tema de la recerca
a la Universitat Paris VI «Pierre et
Marie Curie» el 10 de gener de 2005.

Nou llibre del Dr. Carlos Scolari

El Dr. Carlos Scolari acaba de publi-
car el llibre Hacer Clic la idea central
del qual és que «a diferència del que
sosté la major part dels dissenyadors i
teòrics, les interfícies no són un lloc
transparent i neutral on el subjecte in-
teractua de manera automàtica amb
un text, ja sigui escrit o multimèdia.»
L’autor proposa, doncs: «donar els pri-
mers passos en una crítica de la raó
instrumental, un treball teòric de de-
construcció destinat a superar el mite
de la transparència de les interfícies.»

Si bé les urgències quotidianes en el
mercat del disseny digital impedeixen
fer profundes reflexions semiòtiques,
la lectura d’Hacer Clic contribueix a
entendre definitivament que la per-
cepció de l’usuari sobre les interfícies
digitals (la mateixa que li permet na-
vegar intuïtivament), no ve donada
genèticament ni està preconcebuda,
sinó que és producte d’un disseny que
du pocs anys a les nostres pantalles i
que pot ser modificat segons l’estratè-
gia evolutiva d’obsolescència planifi-
cada que proposin les empreses de
programari, sempre sota l’atenta mira-
da dels usuaris, que solen readaptar les
eines als seus usos.

El PuntJove

A més dels cursos que us anunciàvem
en el Campus anterior, si teniu ganes
d’anar un dissabte o un diumenge amb
autobús a passar la tarda al teatre a Bar-
celona, podeu venir a informar-vos al
PuntJove per saber quines sortides hi
ha previstes a partir de gener.

Un moment de l’acte d’inauguració de la fira amb
David Serrat, Ignasi Puig i Dídac Herrero.
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Nou Periodisme a la UVic

El dijous 2 de desembre va tenir lloc
a l’Aula Magna de la UVic una sessió
sobre Nou Periodisme, els límits de la
(no)ficció organitzada i dirigida per la
professora de periodisme cultural Lu-
cia Lijtmaer.

Van assistir-hi convidats l’escriptor
Enrique de Hériz, famós per la seva
novel·la Mentira, que ha guanyat el
premi Llibreter 2004, atorgat pel
Gremi de Llibreters de Catalunya, i el
periodista i escriptor  Jordi Llavina,
col·laborador habitual de Catalunya
Ràdio, l’Avui i La Vanguardia. Mi-
quel Tuneu va intervenir-hi de mode-
rador. 

Sopar d’excursionistes

Alguns dels participants habituals
de les caminades que organitza anual-
ment la Universitat de Vic es varen
trobar el dia 26 de novembre al res-
taurant el Vinyals de la Guixa per so-
par i  celebrar que ja havia tingut lloc
(el 16 d’octubre) la desena excursió
familiar anual entre Gòsol i Tuixén
–on es va fer una visita al Museu de
les Trementinaires–. Després del so-
par es va homenatjar –amb pastís
inclòs– els dos artífexs de la primera
excursió (a Matagalls) i organitzadors
del primer bloc de sortides Jaume
Puntí i Montse Ayats. 

L’organització de tot l’esdeveniment
va anar a càrrec de Jaume Cristòfol,
organitzador i guia del segon bloc
d’excursions universitariofamiliars,
caminador empedreït, boletaire con-
sumat i naturalista amateur.

Estada d’estudiants a l’Argentina 

Els estudiants de l’Escola Politècnica
Superior Jordi Ylla i Albert Vila, han
realitzat una estada en dos centres
d’investigació de l’Argentina, des de
l’octubre fins al desembre.

Jordi Ylla, estudiant d’Enginyeria
Tècnica Agrícola ha realitzat la seva
estada al CADIC (Centro Austral de
Investigaciones Científicas) a Us-
huaia, Tierra del Fuego. Durant la se-
va estada ha col·laborat en tasques de
camp i de gabinet d’un projecte d’in-
vestigació: Selección de hábitats por
Castor canadensis en base a las caracte-
rísticas geomorfológicas de ríos dirigit
per la Dra. Andrea Coronato.

Albert Vila, estudiant de Ciència i
Tecnologia dels Aliments, ha realitzat
la seva estada a l’ISETA (Instituto Su-
perior de Tecnologia Alimentaria) que
hi ha a la ciutat Nueve de Julio. Ha
participat en cursos i activitats com
ara el projecte d’investigació Análisis
de expectativa en alfajores de dulce de
leche que es porta a terme en el DESA
(Departamento de Evaluación Senso-
rial de Alimentos) dirigit pel Dr. Gui-
llermo Hough.

Josep Vernis exposa i publica

El pintor i professor de la Facultat
d’Educació Josep Vernis va inaugurar
el 10 de desembre una exposició de
pintura i escultura sobre el mite d’Ícar.
Amb aquest motiu ha editat un llibre-
catàleg amb poemes de Jesús López
Santamaria i il·lustracions pròpies. El
llibre té un format «acordió» que en fa
un objecte de col·leccionista. 

Tesi del professors Eduardo
Kanterewicz

El professor de l’àrea de Ciències
Mèdiques i Morfològiques de l’Esco-
la Universitària de Ciències de la Sa-
lut Eduardo Kanterewicz Binstock,
va obtenir el 2 de novembre el grau de
Doctor en Medicina amb la presenta-
ció a la Unitat Docent de l’Hospital
del Mar (Departament de Medicina
de la UAB) de la tesi doctoral titulada
Fractura de Colles y Osteoporosis gene-
ralizada. Estudio de la Asociación en
Mujeres Postmenopáusicas, que va ob-
tenir la qualificació d’excel·lent cum
laude per unanimitat.

L’objectiu principal de la tesi és
aprofundir en les relacions clíniques i
epidemiològiques que hi ha entre la
presència d’una fractura de Colles o
de l’avantbraç distal i l’existència
d’osteoporosi o baixa densitat mine-
ral òssia en altres localitzacions en do-
nes majors de 45 anys.

En el treball es varen revisar les his-
tòries de 84 dones que varen patir la
fractura per tal d’investigar si això
originava estudis diagnòstics o nous
tractaments en relació a una possible
osteoporosi. No augmentaven les
proves diagnòstiques i sí que ho feien
els tractaments.

Dels resultats de la tesi se’n desprèn
que la fractura de Colles no és una
fractura aïllada, sinó un esdeveni-
ment relacionat amb l’osteoporosi ge-
neralitzada i més específicament en
les dones postmenopàusiques més jo-
ves.  És, doncs, un clar avís d’una os-
teoporosi subjacent que ha de ser es-
tudiada i possiblement tractada.



Congrés d’Estudis 
de Telecomunicació

Del  27 de setembre al 2 d’octubre
es va celebrar a Las Palmas de Gran
Canària el XV Congrés d’Estudis de
Telecomunicació destinats a estu-
diants. Com a representants de la
Universitat de Vic hi van assistir els
estudiants Senén Baena i Bosch i
Francesc Xavier Pastor i Romera. El
congrés va tractar temes relacionats
amb l’empresa, els col·legis professo-
nals i els futurs plans d’estudis.

Es constitueix el Consell 
d’Estudiants de la UVic

El 4 de novembre es va constituir el
Consell d’Estudiants previst a les
Normes d’Organització i Funciona-
ment de la Universitat de Vic i que va
quedar estructurat amb les següents
persones:

Comissió Permanent del Consell
d’Estudiants: Montse García (FEC);
Guillem Quílez Marín (FCHTD);
Enric Bruneo Gálvez (EPS); Marta
Molist Vilardell (FE) i Sergi Lemos
(EUCS). 

President del Consell: Joaquim Fité
Girvés (EUCS). Secretària: Anna Es-
plugas Hernández (FCHTD). 

Representants al Consell Interuni-
versitari: Ignasi Stegmann Pascual
(EPS); Montse García (FEC) com a
suplent. Representants a la Xarxa Ins-
titut Joan Lluís Vives: Marta Molist
Vilardell (FE); Anna Galeano Dal-
mau (FE).

Publicacions de professors de la
Facultat d’Empresa i Comunicació

El professor Josep Lluís Garcia Do-
mingo ha publicat l’article «Lorentz
spaces for decreasing rearrangements
of functions on trees» a la revista Mat-
hematical Inequalities and Applica-
tions (vol. 7, n. 4 (2004), 471-490).

El professor Joan Carles Martori ha
publicat l’article «Indicadores cuanti-
tativos de segregación residencial. El
caso de la población inmigrante en
Barcelona» a la revista Geocrítica-
Scripta Nova (Vol. VIII, n. 169).

Conferències del professor 
Carles Martori

El professor Joan Carles Martori va
presentar la conferència convidada
Distribución espacial de la población
inmigrante en los municipios catalanes:
igualdad, exposición, concentración y
centralidad al «4º Congreso sobre in-
migración en España: ciudadanía y
participación» celebrat a Girona, del
10 al 12 de novembre.

També va presentar la conferència
convidada Población inmigrante y es-
pacio. Los índices de segregación resi-
dencial. El caso de Barcelona y su región
metropolitana al congrés «XXX Reu-
nión de Estudios Regionales» celebrat
a Barcelona el 18 i 19 de novembre. 

Exposició fotogràfica a Manlleu

Les fotografies que varen presentar-
se en el II Concurs Fotogràfic de Me-
di Ambient «Universitat de Vic»: La
mà de l’home sobre el Medi Ambient. El
medi aquàtic, seran exposades al Cen-
tre Cultural de la Caixa de Manlleu
(Baixa Cortada, 1) del 16 de desem-
bre al 9 de gener de 2005. Aquest
concurs, en la seva segona edició, va
ser convocat per l’Escola Politècnica
Superior el curs passat i el veredicte va
fer-se públic el 17 de juny, en el marc
de la IX Universitat d’Estiu de Vic.

Dos articles de Ricard Torrents

Ricard Torrents, director de la Càte-
dra Veraguer d’Estudis Literaris ha
publicat els articles Aktuelle Heraus-
forderungen an den Universitäten in
Katalonien - Auf dem Wege zum euro-
päischen Hochschulraum i Eine Brücke
zwischen Kulturen: Antoni Pous in Tü-
bingen (1964-1976) al llibre en ale-
many Katalonien. Tradution und Mo-
derne [Catalunya. Tradició i moder-
nitat], que acaba de publicar el Centre
de Comunicació Científica, adscrit a
la Universitat de Tubinga i dirigit pel
mediador cultural Rafael Sevilla. El
publica l’editorial Horlemann en una
col·lecció dedicada a les relacions
d’Europa amb països emergents del
món. Catalunya hi ha estat inclosa
amb tota l’amplitud i la complexitat
d’un país europeu. 

Jornades de Documentació

El professor Joan Isidre Badell va
presentar la comunicació L’ensenya-
ment semipresencial a Informació i Do-
cumentació de la Universitat de Vic:
primera promoció: resultats d’una expe-
riència 2001-2004, a les 9es Jornades
Catalanes d’Informació i Documen-
tació, que tingueren lloc al Centre de
Convencions Internacionals del Fò-
rum de Barcelona el 25 i 26 de no-
vembre, i juntament amb Agustí Ca-
nals (UOC), Assumpció Estivill
(UB) i Eulàlia Fuentes (UAB), va
participar a la taula rodona L’adapta-
ció dels estudis d’Informació i Docu-
mentació a l’EEES de les universitats
catalanes.

c a m p u s
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Premi per a la professora 
Lídia Raventós

La professora Lídia Raventós, coor-
dinadora de les plantes pilot de l’EPS,
ha estat la creadora del pa Roques
d’Osona premiat al concurs de Torre-
lles de Foix (Alt Penedès), en la moda-
litat de pa rústic. Per a l’elaboració del
pa s’ha comptat amb la col·laboració
de l’Associació de Flequers d’Osona.

El pa Roques d’Osona està elaborat
amb farina de blat de moro, sègol, fa-
rina de blat dur torrada i malta. Fan
falta tres fermentacions per a aconse-
guir el producte acabat.  És un pa
blanc molt nutritiu, digestiu, equili-
brat i poc calòric.

La presentació es va fer a la Planta Pi-
lot del Pa de la UVic amb la presència
de la consellera de Promoció i Activitats
Econòmiques del Consell Comarcal
d’Osona, Filo Tió, el president del Gre-
mi de Flequers, Andreu Llargués, i del
director de l’EPS, Dr. Carles Torres.

Curs ocupacional 
per a l’Ajuntament de Roda

El Departament d’Electrònica i Te-
lecomunicacions de l’Escola Politèc-
nica Superior imparteix el curs ocu-
pacional «Muntador de dispositius i
quadres electrònics» organitzat per
l’Ajuntament de Roda de Ter. El curs
és de 234 hores, de les quals la UVic
n’imparteix 130 sobre l’àmbit de
l’electrònica. El professor és Eduard
Rodríguez i Rodríguez estudiant de
Telecomunicacions de la UVic a punt
d’acabar els estudis, i el coordinador
és el professor Juli Ordeix.

Montse Ayats i Manel Llanas a la
Fira del Llibre de Guadalajara

Del 27 de novembre al 5 de desem-
bre va tenir lloc a Guadalajara (Me-
xic) la XVIII Fira Internacional del
Llibre, que enguany tenia la cultura
catalana com a convidada d’honor. Es
tracta de la fira dedicada al llibre més
important del món despres de la de
Frankfurt i la primera de l’ambit ibe-
roamericà.

Montse Ayats va assistir-hi en re-
presentacio d’Eumo Editorial, que
disposava d’un espai propi, situat
dins l’estand de la Federació de Gre-
mis d’Editors d’Espanya i exposava
diferents exemplars dins una llibreria
que comercialitzava llibres catalans.
L’editorial de la Universitat de Vic va
rebre peticions d’informació per part
d’un organisme educatiu del govern
mexicà. Alguns títols universitaris
d’Eumo figuraven també en l’estand
de les publicacions de l’Institut Joan
Lluis Vives.

Per part seva, Manuel Llanas va ser
present a la Fira convidat pel Gremi
d’Editors de Catalunya, que prèvia-
ment havia traduït al castellà i a
l’anglès un volum seu de presentació
de l’edició a Catalunya a través del
temps. 

El professor Llanas va participar
també en diferents sessions destina-
des a difondre la realitat editora cata-
lana al públic mexicà i va establir
múltiples contactes amb professio-
nals de l’edició. 

Lliurament de beques d’empreses
per a estudiants de l’Escola 

Politècnica Superior

El dia 29 de novembre es va fer lliu-
rament de les beques concedides per
les empreses Elausa, electrònica i au-
tomatismes i Prixana Solutions a es-
tudiants de nou ingrés a les carreres
d’Enginyeria Tècnica de Telecomu-
nicacions, Enginyeria Tècnica Indus-
trial, especialitat Electrònica, Engi-
nyeria Tècnica en Informàtica de
Sistemes i Enginyeria Tècnica en In-
formàtica de Gestió, en la convocatò-
ria per al curs 2004-05. Enguany les
beques han estat concedides als estu-
diants Eloi Alsina Dot, Antoni Fer-
nández Casadevall, Ernest Serrat
Rifà i Carlos Garzon Rubio.

Tant les empreses esmentades com el
Rectorat i la Direcció de l’EPS volen
ressaltar la importància d’iniciatives
com aquesta, que ajuden a mantenir
una forta relació entre el món acadè-
mic i l’empresarial.

Premis als millors expedients 
d’Enginyeria Tècnica 
de Telecomunicacions

El Col·legi d’Enginyers Tècnics de Te-
lecomunicacions va lliurar, el passat 2
de desembre, els premis atorgats anual-
ment als estudiants d’aquesta carrera
amb millors expedients acadèmics. En
la sessió d’enguanyes van lliurar els pre-
mis corresponents als cursos 2002-03 i
2003-04, i han estat guanyadors els
nostres estudiants David Novo i
Bruña, per al curs 2002-03, i Joanna
López i Garcia, per al curs 2003-04.
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Segones Jornades sobre 
l’Ensenyament de l’Anglès 

a Infantil i Primària

El 16 i 18 de novembre  van tenir lloc
les segones Jornades sobre l’ensenya-
ment de l’anglès a infantil i primària
organitzades per l’especialitat de llen-
gua estrangera del Departament de Fi-
lologia de la Facultat d’Educació. Hi
va haver 84 inscrits. La inspectora
d’educació Dolors Torralba va parlar
dels Recursos disponibles als centres per
a la millora de l’ensenyament de l’anglès
i la senyora Mercè Bernaus, professora
del Departament de Didàctica de la
Llengua de la UAB va fer una con-
ferència anomenada A Step Forward to
the European Portfolio. En la segona
part del programa, mestres represen-
tants de les escoles van exposar les se-
ves experiències. L’organització de les
Jornades va anar a càrrec de les profes-
sores Núria Medina i Anna Vallbona.

Felicitació de Nadal de la UVic

La felicitació de Nadal de la UVic
d’enguany commemora el cent-cin-
quantè aniversari del naixement del
poeta, dibuixant i músic modernista
Apel·les Mestres (Barcelona 1854-
1936) i ho fa amb una il·lustració del
llibre La Garba, 1881, i un poema ex-
tret de Cants íntims, 1889. Apel·les
Mestres concebia els seus llibres com a
objectes d’art global.

Amb la il·lustració d’Apel·les Mes-
tres que acompanya aquesta nota, la
redacció del butlletí Campus vol tam-
bé felicitar les festes als seus lectors.

Nou llibre del Dr. Manuel Llanas

El Dr. Manuel Llanas acaba de pu-
blicar L’edició a Catalunya: el segle
XIX, quart volum de la sèrie sobre la
història de l’edició catalana que patro-
cina el Gremi d’Editors de Catalunya.
El projecte, que ha de constar de dos
volums més, corresponents al segle
XX, està previst que culmini el 2006.

Congrés Internacional de 
Relacions Públiques a Sevilla

El 17 i 18 de novembre va tenir lloc a
la Facultat de Comunicació de la Uni-
versidad de Sevilla el I Congrés Inter-
nacional d’Investigadors en Relacions
Públiques convocat per la Asociación
Española de Investigadores en Relacio-
nes Públicas. Van assistir-hi més de
250 participants, investigadors, do-
cents, professionals i estudiants de les
relacions públiques, d’Espanya, Fin-
làndia, Mèxic, Perú, Argentina, Brasil i
Estats Units. 

Per la UVic van presentar-hi comuni-
cacions Mónika Jiménez, Montserrat
Llamas i Paul Capriotti i un grup d’es-
tudiants de 4t curs de la Llicenciatura
de Publicitat i Relacions Públiques.

Postgrau de Mediació Familiar

La segona edició del Postgrau de Me-
diació Familiar i Comunitària tindrà
lloc de gener a juny de 2005. L’horari
de les classes serà divendres de 17 a 21
i dissabtes de 9 a 14. Les places són li-
mitades i la majoria de professors són
mediadors en actiu.

Convocats els Premis UVic 
de recerca de Batxillerat 

La Universitat de Vic convoca, per
setè any consecutiu, els premis als mi-
llors treballs de recerca fets per estu-
diants d’ensenyament de secundària. 

En el format actual, el concurs té qua-
tre modalitats: el de l’àrea cientificotèc-
nica, que porta el nom de l’il·lustre ma-
temàtic i cartògraf mallorquí Abraham
Cresques; el de l’àrea humanística,
apadrinada per l’historiador, emprene-
dor i savi Narcís Feliu de la Penya; el
de l’àrea artística, que homenatja el
gran compositor i guitarrista Ferran
Sors; i restringit a la comarca d’Osona,
el Premi Osona Contra el Càncer, pels
treballs d’investigació sobre aquesta
malaltia, patrocinat per l’associació
Osona Contra el Càncer.

Els centres de batxillerat tenen fins al
8 d’abril per seleccionar els millors tre-
balls dels alumnes i presentar-los al
concurs, el jurat del qual estarà format
per professors de la Universitat de Vic.
En total, els premis sumen més de cinc
mil euros en metàl·lic.  

Consulteu les bases al corró de notí-
cies del web de la UVic (www.uvic.es).

Seminari de Pedagogia: 
La descoberta de Maria Zambrano

El 2 de desembre el Departament de
Pedagogia i la Càtedra Unesco “Dones,
desenvolupament i cultures” de la Uni-
versitat de Vic organitzaren el seminari
Maria Zambrano. Mirades Pedagògi-
ques. Hi intervingueren Isabel Carri-
llo, Anna Gómez i Eulàlia Collellde-
mont (UVic),  Nieves Blanco (U.
Màlaga), Núria Pérez de Lara (UB).
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sentar traduccions al català de llibres
de poesia. El premi consisteix en
1.500 euros i la publicació de l’obra
dins la col·lecció «Jardins de Samar-
canda». Les bases es poden consultar
a la web d’Eumo Editorial.

Poesia occitana al nou número de
la revista Reduccions

El número 80 de la revista Reduc-
cions, publicat el mes de novembre,
conté poemes de l’autor occità Joan-
Peire Tardiu, traduïts al català per
Montserrat Camps. Inclou també
textos de Jordi Pàmias, Ponç Pons,
Josefa Contijoch, Joan Todó, Martí
Sales i Raquel Casas.

Joan Mas signa la ressenya «Villan-
gómez: una poètica de l’experiència i
del temps» i Joan Triadú publica «So-
bre la poesia catalana de Verdaguer
ençà», parlament que pronuncià a

Torelló en l’homenatge a Segimon
Serrallonga amb motiu del segon ani-
versari de la seva mort.

Abraham Mohino publica a Eumo
un estudi sobre Rosa Leveroni

Abraham Mohino, especialista en
l’obra de l’escriptora Rosa Leveroni,
ha publicat a la col·lecció «Capsa de
Pandora» d’Eumo Editorial un estudi
que revisa els contes d’aquesta autora
i en recupera alguns textos inèdits.

La prosa de Rosa Leveroni: instantà-
nies de l’ésser neix de l’exhumació dels
arxius de l’escriptora, ofereix les claus
per reconstruir  la seva singular prosa
íntima, viver dels seus versos, i mostra
també l’ambiciós programa literari
d’una autora que es va debatre entre
l’escriptura autobiogràfica i la con-
versió de la pròpia existència en subs-
tància literària. 

Ràfols-Casamada i Margarita 
Ballester publiquen a 

«Jardins de Samarcanda»

Els dos nous volums de la col·lecció
«Jardins de Samarcanda», que publi-
quen Cafè Central i Eumo Editorial,
són Dimensions del present, del poeta i
pintor Albert Ràfols-Casamada, i
Entre dues espases, de Margarita Ba-
llester.

Ràfols-Casamada continua mos-
trant  la seva vitalitat creadora i la ca-
pacitat d’innovar en l’exercici d’una
poètica singular en el nostre temps.

Ballester, autora de producció es-
cassa, fa en aquest nou poemari una
bella «peripècia estètica» que uneix
raó i deliri, vida i escriptura, realitat i
desig.

D’altra banda, Cafè Central ha con-
vocat el I Premi Jordi Domènech de
traducció de poesia. S’hi poden pre-
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SÓN REBAIXES TOT L’ANY EN SERVEIS,
ESPECTACLES I BOTIGUES!

El Carnet UVic de Caixa de Manlleu et permet obtenir descomptes en
gimnasos, òptiques, moda, perruqueries, viatges, cinema, esports,
discos, llibres, fotografia… a més dels avantatges que et proporciona
en els serveis de la mateixa Universitat de Vic i de Caixa de Manlleu.

MÉS QUE UN CARNET
>




