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Tres breus entrevistes a tres participants 
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10 anys d’estudis de CAFE

El 21 d’octubre, la Facultat d’Educació 
Traducció i Ciències Humanes va 
inaugurar oficialment el curs tot celebrant 
que enguany es compleixen 10 anys de la 
titulació de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport (CAFE). 
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La UVic investirà Emili 
Teixidor primer Doctor 
Honoris Causa de la UVic

El proper dijous 23 de febrer la 
Universitat de Vic investirà  l’escriptor 
i pedagog Emili Teixidor i Viladecàs 
Doctor Honoris Causa. Serà el primer 
Doctor Honoris Causa que investeix 
la Universitat, en el moment que 
es compleixen 15 anys del seu 
reconeixement per part del Parlament 
de Catalunya.
El Patronat de la Fundació Universitària 
Balmes –òrgan titular de la Universitat 
de Vic– va decidir concedir el títol de 
Doctor Honoris Causa a Emili Teixidor 
a petició de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes. La 
seva vocació pedagògica i el valor 
inqüestionable de la seva obra literària 
són els motius pels quals se li concedeix 
el títol. Ha estat un dels escriptors més 
reconeguts de la llengua catalana fins a 
esdevenir un dels clàssics moderns de la 
literatura, tant per a infants i joves com 
per a adults.
Ricard Torrents, primer rector de la 
Universitat de Vic, serà l’encarregat de 
pronunciar la laudatio del nou doctor, 
que serà apadrinat pel Dr. Francesc 
Codina, degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes.

Edita: Servei de Publicacions de la Universitat 
de Vic. Redacció i coordinació: Miquel Tuneu. 
Redacció: Manuel Llanas, Teresa Lleopart, Núria 
Padrós, Mercè Rocafiguera. Fotografies: Servei 
d’Audiovisuals de la UVic. Disseny: Eumogràfic. 
Imprès a: Novoprint. 
D.L.: B-40.564-90

CAMPUS

“Que la Universitat de Vic s’hagi plan-
tejat unes jornades com aquestes vol dir 
que va pel bon camí”, afirmava el Dr. 
Fons Trompenaars a la inauguració dels 
International Workshops on Higher 
Education que, des del 12 fins al 16 de 
desembre, han comptar amb més d’un 
centenar d’assistents.

Els International Workshops on Hig-
her Education, patrocinats per l’Obra 
Social “la Caixa”, van consistir en confe-
rències i tallers centrats en quatre àrees 
clau de l’estratègia internacional de la 
UVic: la institucional, els programes 
educatius, l’intercanvi i la mobilitat i la 
de recerca i els programes de doctorat.

L’objectiu dels workshops era consci-
enciar tots els nivells de la comunitat 
universitària dels beneficis, reptes i re-
queriments de l’estratègia internacional 
de la Universitat, ja que, com va dir el 
Dr. Trompenaars, “la internacionalit-
zació no és feina d’un departament de 
Relacions Internacionals, sinó que ha 
de ser transversal a tota la institució”.

Cada workshop s’introduïa amb una 
conferència plenària a càrrec d’un expert 
vingut d’una universitat estrangera. Hi 
van participar: la Saint Etienne School 
of Management, Nice Côte d’Azur 
Institute of Technology, Concordia 
University (Canadà), Leeds Metropoli-
tan University (Regne Unit), University 
of Lyon, University of Stockholm i 

University of Brighton. Després de 
cada conferència, alguns professors i 
doctorands de la UVic explicaven les 
recerques que  estan duent a terme.

Un dels plats forts del programa va 
ser, sens dubte, la conferència  “Taking 
advantatge of cultural diversity: how to 
make universities more competive”, a 
càrrec del prestigiós economista ho-
landès i un dels gurus més influents del 
món en temes de management, Fons 
Trompenaars. En la seva conferència 
va explicar com els elements culturals 
influeixen en la presa de decisions de 
les institucions i com aconseguir que 
aquests elements suposin un avantatge.

La seva teoria, basada en el que ell 
anomena “la gestió de dilemes”, es  fona-
menta en la voluntat de superar –a partir 
d’uns paradigmes més rics i complexos 
que connectin emocions i pensament–, 
l’actual sistema bipolar de lògica amb 
què actuem. Un dels set dilemes que 
planteja Trompenaars consisteix a ges-
tionar la dicotomia universalisme vs 
particularisme, per exemple.

També va fer referència al paper dels 
líders, que han de tenir “coratge i cau-
tela” per ajudar les organitzacions i els 
seus equips a reconciliar els dilemes a 
partir de quatre enfocaments: saber 
reconèixer la diferència cultural, res-
pectar-la, buscar la conciliació i fer que 
aquestes accions arrelin.

Jornades Internacionals a la UVic

El Dr. Fons Trompenaars i el rector de la UVic, Jordi Montaña, durant la inauguració de les Jornades.

Emblema del doctorat de l’artista Frederic Amat.
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Esteve Gallego 
Doctorand del Programa Tecnologies Digi-
tals i de la Informació.

Que t’ha aportat la participació a la 
jornada?

La primera cosa, i segurament la més 
important, és que ha suposat superar el 
repte d’estar davant d’una audiència i ha-
ver de fer una presentació en anglès, amb 
el seu corresponent torn de preguntes. 
En un altre aspecte, participar en aquests 
workshops també m’ha permès estar en 
contacte amb gent que treballa en el 
camp en què jo estic realitzant la tesis, 
el camp del processament de senyal. El 
fet d’haver conegut aquesta gent, com 
per exemple el Dr. Vicente Zarzoso, ha 
permès buscar noves línies d’actuació 
entre el treball que ell realitza i el pro-
jecte de tesi en el qual estic treballant, 
que confio que s’acabaran concretant 
en algun treball conjunt.

Vols fer una estada de recerca?
La possibilitat de fer estades de recerca 

durant la tesi va ser una de les coses 
que em va acabar de convèncer a l’hora 
de decidir emprendre-la. La meva tesi 
esta codirigida entre el Dr. Jordi Solé, 
de la UVic, i el Dr. François Vialatte, 
del laborari SIGMA de París, i tenint 
una tesi codirigida, la necessitat de fer 
estades de recerca fora de Catalunya es 
fa més present que mai. A part de les 
estades que es puguin fer a París, cal 
comentar que els propers mesos de març 
i abril estaré fent una estada de recerca 
a la Nanyang Technological University 
de Singapur. 

Dra. Anna Puig Ribera
Investigadora del Programa de Doctorat 
Salut, Benestar i Qualitat de Vida.

Com a investigadora principal, què 
t’han semblat les jornades?

Doncs bé, la sessió va estar molt ben 
estructurada. Començar amb la presen-
tació del Dr. Mckenna, científic molt 
reconegut en el camp de la promoció de 
la salut, que ens va fer una conferència 
molt interessant i amena, va ser un bon 
inici. Després venia la meva presentació 
i finalment la dels doctorands del nostre 
grup de recerca, pel quals va ser una 
molt bona experiència ja que van tenir 
l’oportunitat de fer una presentació del 
seu treball de tesi doctoral en anglès. 
Després del dinar hi va haver un semi-
nari de treball amb el ponent al qual 
vam assistir tot el grup de recerca i que 
ens va permetre compartir i avançar en 
alguns aspectes importants de la nostra 
investigació.

Creus que han estat profitoses, les 
jornades?

A part de ser molt enriquidores, so-
bretot per als estudiants de doctorat, 
gràcies a la visita del ponent es van 
poder compartir inquietuds de recerca 
sorgides arran de les presentacions. Al 
mateix temps ens van permetre mante-
nir viva la col·laboració amb el ponent 
alhora que ens van ser un estímul per 
continuar fent la recerca que ens agrada.

Dr. Lars Arvestat
Investigador internacional del Programa de 
Doctorat de Biologia de Sistemes.

Com ens ajuden les eines computaci-
onals a entendre l’evolució biològica?

Entendre l’evolució és comprendre 
els mecanismes i les conseqüències 
de l’evolució en tots els àmbits, des 
de saber com ocorren les mutacions 
puntuals fins a conèixer quins canvis 
de l’ADN influeixen en els fenotips i el 
comportament. Una forma important 
de procedir és formular els mecanismes 
matemàticament i comprovar si tenen 
sentit segons les dades de què disposem. 
El desenvolupament d’eines computa-
cionals és clau en aquest procés.
De la mateixa manera, trobar patrons 
entre les grans quantitats de dades amb 
què treballem actualment per formu-
lar hipòtesis sobre evolució requereix 
mètodes computacionals cada vegada 
més sofisticats.
La importància de la computació en ge-
nòmica i biologia molecular, en general, 
ha crescut molt aquests últims deu anys i 
estic segur que aquesta tendència encara 
continuarà força temps més.

Per què un científic de la computació 
ha d’estudiar biologia? 

La raó principal és perquè és divertida 
i fascinant. Encara no he conegut mai 
cap científic de la computació a qui no 
agradi aquest camp. La biologia és plena 
de reptes interessants per als informà-
tics, com el disseny de bases de dades i 
la ciència computacional teòrica.

L’opinió de tres participants a les Jornades Internacionals
Tres breus entrevistes a tres participants de tres programes de doctorat diferents i de tres nivells 
diferents: un estudiant, una professora investigadora de la UVic i un investigador internacional.
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Visita del rector de la 
Universitat de Hallym  
(South Corea)

El 23 de novembre, el rector de la 
Universitat de Hallym (South Corea), Sr. 
Young Sun Lee, va ser a la Universitat de 
Vic de visita institucional amb l’objectiu 
d’explorar noves vies de col·laboració 
i assabentar-se dels àmbits de 
coneixement de la UVic. 
La Universitat de Hallym té conveni 
amb la Universitat de Vic pel fet que 
forma part de la International Business 
Exchange Network (IBSEN) que uneix 
diverses universitats d’Europa, Estats 
Units, Canadà i recentment Corea, amb 
estudis d’empresa i activitat de recerca.
El rector coreà va ser rebut pel rector de 
la Universitat de Vic i es va reunir amb 
els representants de totes les facultats.

Els degans de les facultats 
d’Educació de Catalunya es 
reuneixen a la UVic

El 16 de desembre, la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes va acollir una de les reunions 
periòdiques dels degans de facultats 
d’Educació de Catalunya. 
L’objectiu era avaluar la viabilitat de 
les propostes de la formació inicial 
dels Mestres d’Educació Infantil i dels 
Mestres d’Educació Primària, entre 
altres temes d’actualitat que afecten les 
carreres d’Educació.
Aquestes reunions es duen a terme 
regularment, tres cops l’any, i són 
itinerants per les diverses facultats 
d’Educació del país.

Del 18 al 27 de novembre va tenir lloc a 
la Universitat de Vic la Setmana de la 
Ciència 2011, que enguany tenia com a 
motius la celebració de l’Any Internaci-
onal dels Boscos i de l’Any Internacional 
de la Química. La conferència inaugural 
va anar a càrrec del Dr. Jordi Segura i 
Noguera, director del laboratori antido-
patge del grup de recerca en Bioanàlisi de 
IMIN-Institut de Recerca de l’Hospital 
del Mar de Barcelona, sobre “Química 
analítica i esport”.

La Setmana va consistir en un conjunt 
de conferències, exposicions i tallers per 
fomentar el coneixement i la recerca, 
amb l’objectiu d’acostar la ciència a la 
societat.

En l’àmbit de les exposicions no hi va 
faltar la de bolets d’Osona sistemàtica-

ment classificats, l’“Exposició virtual al 
MUVIP: Aprendre ciències” i l’exposi-
ció “Any Internacional de la Química i 
dels Boscos”.

Va comptar també amb nou tallers pen-
sats per a estudiants de Batxillerat, uni-
versitaris i d’ESO, de temàtica diversa, i 
es va cloure amb la conferència “El bosc 
i la natura: elements d’integració social” 
que va comptar amb dos intèrprets en 
llenguatge de signes. Aquesta activitat 
també es proposava donar a conèixer una 
nova via d’inserció laboral per a persones 
amb determinades discapacitats.

Tots aquests tallers es van organitzar 
des dels diferents centres de la UVic, 
amb el suport d’altres institucions i  de 
l’Agència per a la Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca.

Setmana de la Ciència

10 anys d’estudis de CAFE

El 21 d’octubre, la Facultat d’Educació 
Traducció i Ciències Humanes va inau-
gurar oficialment el curs tot celebrant 
que enguany es compleixen 10 anys de 
la titulació de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport (CAFE). 

Amb aquest motiu, es va convidar el 
pedagog i director de la Masia del FC 
Barcelona, Carles Folguera, per impar-
tir la conferència inaugural, titulada 

“Preparació d’esportistes i formació 
de persones”.

Durant l’acte es va fer balanç dels 10 
anys de la titulació a partir de les inter-
vencions de Rupert Fornell, estudiant de 
la primera promoció, Eduard Comerma 
(coordinador de la titulació), Joan Arumí 
(primer coordinador de la titulació) i 
Anna Puig (coordinadora del grup de 
recerca en Esport i Activitat Física).

Jordi Segura, Josep Ayats i Consol Blanch en una de les sessions de la Setmana de la Ciència.

Drets, el rector de la Universitat de Vic, Sr. Jordi 
Montaña i el rector de Hallym University, Sr. Young 
Sun Lee.
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El 17 de novembre, el SART Medi Am-
bient, centre TECNIO de la Univer-
sitat de Vic, va organitzar la jornada 
tècnica “La petjada del carboni al sector 
agroalimentari”. 

Aquesta segona Jornada Tècnica 
Ambiental tenia com a objectius ser 
un punt de trobada entre els diferents 
agents del sector agroalimentari, per 
potenciar la xarxa de contactes i la re-
lació entre professionals del sector, 
i debatre les darreres novetats sobre 
el tema.

La jornada va tractar sobre la pet-
jada del carboni, un concepte que fa 
un salt endavant respecte a la petjada 
ecològica, ja que té en compte tot el 

cicle de vida d’un producte (inclosos els 
processos i materials auxiliars). També 
va presentar noves eines per a una bona 
gestió energètica de l’activitat agro-
alimentària i propostes innovadores 
relacionades amb projectes R+D per 
mitigar l’escalfament global.

La jornada, inaugurada per Marta 
Otero, vicerectora de Recerca i Trans-
ferència de Coneixement de la UVic, 
va comptar amb la presència del secre-
tari de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de la Generalitat, Josep Enric Llebot; 
el director d’IDAEA-CSIC, Joan O. 
Grimalt i del director de l’Oficina de 
Catalana del Canvi Climàtic, Salvador 
Samitier, entre altres.

Jornada sobre La Petjada del Carboni

La Universitat de Vic participarà al 
Campus Internacional Euromediterra-
ni del Turisme i l’Aigua impulsat per la 
Universitat de Girona i la Universitat 
de les Illes Balears, ja reconegut com a 
Campus d’Excel·lència Internacional 
de caràcter regional. El conveni sig-
nat recentment amb la Universitat de 
Girona permetrà que la UVic iniciï col-
laboracions d’activitats investigadores 
en unes línies concretes: la de l’Aigua, a 
través del centre TECNIO SART Medi 
Ambient; la de Sostenibilitat Turística, a 
través del grup de recerca Comunicació i 
Patrimoni; la d’investigació avançada en 
Alimentació i Salut, a través dels grups 
de recerca Esport i Activitat Física, 
Bioinformàtica  i Estadísitca Mèdica, 

Medi Ambient i Alimetació, i Salut, Be-
nestar i Qualitat de Vida; i en la línia de 
recerca avançada en Física, Computació 
i Aplicacions digitals, a través dels grups 
Tecnologies Digitals, el d’Interaccions 
Digitals i el de Distribució de la Pobla-
ció, Activitat i Renda.

El programa Campus d’Excel·lència 
Internacional és impulsat pel Ministeri 
d’Educació dins l’Estratègia Universi-
tat 2015 i té l’objectiu de modernitzar la 
universitat espanyola. Pretén promoure 
vincles estratègics entre universitats i al-
tres institucions ubicades en els campus 
per tal que formin “ecosistemes de co-
neixement” que afavoreixin l’ocupació, 
la cohesió social i el desenvolupament 
del territori.

Campus Internacional Euromediterrani

El tractament de l’esport 
femení als mitjans

El divendres 11 de novembre l’Aula 
Magna de la UVic va acollir la conferència 
“El fanalet vermell: Dones, esport i 
mitjans de comunicació”, a càrrec de la 
Dra. Joana Gallego (UAB).
Joana Gallego va fer una anàlisi del 
tractament que reben les dones 
esportistes per part dels mitjans de 
comunicació, on destaca la seva escassa 
presència, el caràcter secundari de la 
informació i l’abordatge estereotipat i 
pejoratiu que reben en moltes ocasions. 
També va fer propostes per superar 
aquest tractament i va apostar perquè 
l’esport femení tingui el tractament 
informatiu digne i rigorós que es mereix.

Fe Fernàndez Villaret, premi 
de la Nit de l’Edició com a 
jove emprenedora

A la Nit de l’Edició, festa dels editors 
catalans, celebrada el dimarts 12 de 
desembre, l’exestudiant de la Universitat 
de Vic, Fe Fernàndez Villaret, de la 
primera promoció de la Llicenciatura 
de Traducció i Interpretació, va rebre 
el premi “Memorial Ferran Lara al Jove 
Empresari del Sector del Llibre” que 
la distingia com a emprenedora per la 
creació de la llibreria l’Espolsada Llibres, 
de les Franqueses del Vallès.
Amb aquest premi a una llibretera es 
volia posar de relleu la vertebració del 
sistema de prescripció cultural a través 
de les llibreries de Catalunya, que 
desplega en el territori una xarxa sòlida 
de foment de la lectura sense equivalent 
a la resta de l’Estat.
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Exposició sobre les guies 
alimentàries del món

Els mesos de desembre i gener es va 
poder visitar a la UVic l’exposició “Les 
guies alimentàries del món” organitzada 
pel Departament de Salut i Alimentació 
Comunitàries de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar. L’exposició era 
una mostra de les guies alimentàries 
utilitzades en diferents països del món, 
explicades i complementades amb 
llibres i material divers de promoció de 
l’alimentació saludable.
Una guia alimentària és una eina 
didàctica que agrupa un conjunt 
d’indicacions i pautes dirigides a la 
població en general, amb la finalitat de 
promocionar el benestar nutricional i la 
salut mitjançant l’alimentació.
En les diferents representacions es 
mostrava la importància quantitativa 
de cada grup d’aliments, de manera que 
aquells grups que es representen amb 
major proporció són els que han d’estar 
més presents en l’alimentació.

Publicada la Guia 
d’alimentació multilingüe

En aquest mateix àmbit, les professores 
de la UVic Anna Vila, Cristina Vaqué i 
Míriam Torres, membres del Grup de 
Recerca en Salut, Benestar i Qualitat 
de Vida de la UVic, acaben d’editar, 
amb disseny d’Eumogràfic, la Guia 
d’alimentació multilingüe, que té 
l’objectiu de facilitar informació rellevant 
sobre temes alimentaris en un entorn 
multicultural, a més de promocionar una 
alimentació saludable.
La Guia,editada en català, castellà, fran-
cès, anglès, xinès, àrab, polonès i urdu, 
facilitarà la comunicació dels agents 
sociosanitaris amb els col·lectius immi-
grants i permetrà promoure millores en 
els hàbits alimentaris.

El 2 de gener, TV3 va emetre el repor-
tatge Soufian, el nen que volia volar, que 
té el seu origen en el treball d’un grup 
d’estudiants de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport (CAFE) de la Univer-
sitat de Vic, dins de l’assignatura Fona-
ments de l’Educació, impartida per la 
professora Núria Martínez.

Segons Núria Martínez: “En aquesta 
assignatura parlem dels canvis socials 
que pateix la nostra societat amb el 
temps i com influeixen en el sistema 
educatiu i en conseqüència a l’escola.

Per tant, parlem que les lleis educa-
tives plantegen i obliguen a la integra-
ció i inclusió de tot tipus d’alumnat 
dins l’escola. Parlem dels beneficis que 
aquesta inclusió comporta, no només 

per als alumnes amb discapacitat, sinó 
també per a la resta d’alumnes de l’es-
cola. I d’aquí passem a veure com do-
nem resposta a aquests alumnes des de 
les classes d’educació física.

Vaig  plantejar a aquest grup d’alum-
nes que anés a conèixer en persona la 
inclusió d’un alumne discapacitat fí-
sic, en aquest cas en Soufian, a l’escola 
Pompeu Fabra de Manlleu, on jo havia 
treballat. Havien d’observar com era la 
vida d’en Soufian a l’escola, com parti-
cipava a la classe, com la mestra d’Edu-
cació Física adaptava els continguts...

A partir d’aquí i de conèixer en Soufi-
an, en Ferran Vilà, que surt al reportat-
ge, va fer el contacte perquè en Soufian 
pogués assistir a un entrenament del 
primer equip del Barça. El pare d’en 
Ferran havia treballat al Barça i ho va 
poder fer possible. Va coincidir que en 
aquest entrenament hi havia les càme-
res de TV3, que ho van filmar i va sortir 
a les notícies.

Al cap d’un temps en Xavi Torres es 
va posar en contacte amb el Barça i 
després amb en Ferran i la família d’en 
Soufian per portar a terme aquest re-
portatge.”

Els alumnes que van realitzar el tre-
ball són: Manel Moré, Ferran Vilà, Da-
vid Ivañez i Ferran Serra.

El documental Soufian, el nen que 
volia volar commou el país

Postgrau per a la indústria càrnia
El 30 de setembre va començar el nou 
Postgrau en Direcció Internacional 
per a la Indústria Càrnia, impulsat 
conjuntament per la Federació Catalana 
d’Indústries de la Carn i la Universi-
tat de Vic amb l’objectiu de formar 
professionals experts en la gestió de 
mercats exteriors, capaços de consolidar 
el procés d’internacionalització de les 
empreses càrnies i millorar així la seva 
capacitat competitiva. 

Aquest postgrau, de 30 crèdits ECTS, 
està en la línia dels objectius del projecte 
estratègic Catalonia Land of Meat, im-
pulsat pel sector, que ha de potenciar 
la internacionalització de les empreses 
per mitjà de la millora de la formació del 

personal. Per aquest motiu,  el postgrau 
s’adreça bàsicament a directius d’em-
preses càrnies –moltes d’elles amb una 
forta activitat exportadora a la Unió 
Europea, Rússia i Àsia–, que tenen in-
terès a millorar les seves competències 
professionals en els mercats exteriors.

La Federació Catalana d’Indústries de 
la Carn, creada el 1978, és l’organització 
empresarial que representa i defensa 
els interessos de les empreses càrnies 
de Catalunya i que aglutina el 95% de 
les empreses del sector. Actualment 
agrupa 200 empreses, que es dediquen 
al sacrifici dels animals, l’especejament i 
la transformació en productes elaborats, 
40 de les quals són a Osona.
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CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC 07

Reunió científica del Projecte Europeu 
UROMOL sobre càncer de bufeta

Els dies 10 i 11 d’octubre es va realitzar 
a la Universitat de Vic la reunió anual 
del Projecte Europeu UROMOL. Els 
professors Malu Calle i Víctor Urrea, 
membres del Grup de Recerca en Bi-
oinformàtica i Estadística Mèdica i 
col·laboradors del projecte, van ser els 
organitzadors de la trobada. 

El projecte té com a objectiu la pre-
dicció del curs de la malaltia en pacients 
diagnosticats de càncer de bufeta no 
invasiu. En aquest tipus de tumor, els 
factors de risc clínics habituals, com 
la mida o el grau del tumor, tenen una 
utilitat molt limitada per predir possibles 
progressions de la malaltia, i per això en 
aquest estudi s’estan identificant vari-
ants genètiques i marcadors moleculars 
que permetin predir amb més fiabilitat 
les possibles reaparicions i progressions 
del tumor. 

La Dra. Malu Calle va presentar el 
model de risc de progressió del tumor 
basat en dades clíniques retrospectives 
de pacients d’arreu Europa. Aquest mo-
del s’ampliarà amb les dades genètiques 
i es mesurarà la millora que aquesta 
informació genètica representa en la 
predicció de l’evolució del tumor.

L’elaboració del Pla estratègic ha ofert 
una magnífica oportunitat per reflexio-
nar col·lectivament  sobre la institució, 
planificar a mitjà i llarg termini i deci-
dir quins han de ser els objectius i les 
estratègies per donar un nou impuls a 
la universitat. Es tracta, doncs, d’una 
important aposta de futur. 

El Consell de Direcció de la Univer-
sitat de Vic, conscient de la situació 
actual, dels canvis que s’acosten i dels 
reptes d’una universitat del segle XXI, 
va decidir emprendre el mes de març 
l’elaboració del Pla Estratègic de la 
Universitat de Vic 2011-2016, que ha 
d’esdevenir una eina de direcció i gestió 
que permeti a la UVic la instrumentalit-

zació del seu projecte com a Universitat. 
Aquest procés d’anàlisi estratègica 

s’ha fet per etapes. En primer lloc es 
va crear la Comissió de Planificació, 
que ha comptat amb la participació de 
representants dels diferents col·lectius 
de la comunitat universitària. Aquesta 
comissió s’ha encarregat d’elaborar i 
fer el seguiment del document inicial 
del Pla Estratègic segons les directrius 
metodològiques de la Càtedra Unesco 
de Direcció Universitària.

Cal destacar que l’equip de govern de 
la UVic va considerar imprescindible la 
participació i la contribució en el procés 
de tota la comunitat universitària. En 
aquest sentit, va obrir la participació en 
la fase de disseny del Pla a totes aquelles 
persones que van voler contribuir-hi i 
fer-hi aportacions a través d’uns tallers 
organitzats el mes de maig. Totes les 
opinions i propostes de projectes que 
es van recollir en aquests tallers es varen 
prendre en consideració i, en un format 
o altre, han esdevingut accions o part 

de projectes del document estratègic. 
I és que, en l’elaboració del Pla Estra-
tègic, és tan important el camí com la 
meta, perquè afavoreix que tota la co-
munitat universitària es plantegi punts 
estratègics sobre la seva institució i es 
predisposi a assumir i compartir el pla 
d’activitats que se’n deriva. El document 
que finalment es publiqui ha de ser el 
resultat d’una reflexió col·lectiva, de la 
diversificació del conjunt d’opinions i 
d’un treball en equip; a més, ha d’inte-
grar el marc estratègic, el pla de treball 
operatiu i els quadres de comandament 
que facilitaran la presa de les decisions 
estratègiques que permetran a la UVic 
avançar en la direcció adequada.

Aquest Pla Estratègic constituirà un 
important instrument per a la millora 
contínua de la institució i de suport 
a la direcció de la UVic, de manera 
participada, transparent i orientada a 
la satisfacció de les necessitats de la 
societat i de tota la comunitat.

Ricard Giramé
Director de l’Àrea de 
Qualitat

Càtedra Telefònica

Telefónica tindrà una càtedra associ-
ada a la Universitat de Vic. Aquest és el 
preacord a què van arribar a Madrid els 
dirigents de l’empresa amb una dele-
gació de la Universitat de Vic, formada 
per Jordi Montaña, rector, i Marta Otero, 
vicerectora de Recerca. La càtedra, que 
encara no té nom definitiu, es dedicarà al 
desenvolupament de projectes TIC vincu-
lats a la salut i serà dirigida pel Dr. Jordi 
Solé Casals.
Telefónica té 27 càtedres a tot l’Estat, 
i el fet de formar part d’aquesta xarxa 
permetrà a la Universitat de Vic poder 
concórrer en els projectes que ofereix 
Telefònica a la seva xarxa de càtedres. 
També  podrà disposar de l’oficina  que 
Telefònica té a Brussel·les per tramitar 
projectes europeus, a banda de poder 
participar en les jornades que organitza 
anualment per a les càtedres. 
Entre altres avantatges, la UVic podrà fer 
ús dels programes d’ajuts per al desen-
volupament de prototipus d’aplicacions 
mòbils que promou la multinacional.

Les bases del nostre futur: Pla Estratègic de la UVic

CAMPUS



CAMPUS UNIVERSITAT DE VIC08

I Jornada de Prevenció 
i Promoció de la Salut a 
Osona

El 25 de novembr va tenir lloc a la Uni-
versitat de Vic la I Jornada de Prevenció 
i Promoció de la Salut a Osona, promo-
guda pel grup de Prevenció i Promoció 
de la Salut (PIPS) del Sistema Integrat 
de Salut d’Osona (SISO), del qual la UVic 
forma part.
La jornada, dirigida a professionals dels 
serveis sanitaris, socials i educatius im-
plicats en temes de prevenció i promoció 
de la salut, volia oferir una visió general 
del que es fa sobre aquest tema a la 
comarca d’Osona i esdevenir un punt de 
contacte amb la finalitat de compartir 
experiències, reflexions i propostes per 
al futur.
La inauguració va comptar amb la 
presència del rector de la UVic, Jordi 
Montaña, del regidor de Benestar, Salut 
i Joves de l’Ajuntament de Vic, Xavier 
Farrés, de la directora del Servei Regio-
nal a la Catalunya Central de l’Agència 
de protecció de la Salut, Carme Chacon, 
i del coordinador del grup de Prevenció i 
Promoció de la Salut, Miquel Casadevall.

Ricard Torrents parla de 
Gaudí al Vaticà

El 14 de desembre va tenir lloc a l’am-
baixada d’Espanya davant la Santa Seu 
la sessió acadèmica “L’època de Gaudí a 
Catalunya i Itàlia”, amb les intervencions 
de Ricard Torrents, primer rector de la 
Universitat de Vic i president de la Soci-
etat Verdaguer, i de Giovanni Maria Vian, 
director de l’Osservatore Romano.
Aquesta sessió es desenvolupa en el 
marc de l’exposició “Gaudí a Roma”, 
comissariada per Daniel Giralt Miracle, 
membre del Consell Consultiu de la UVic, 
que es va exhibir a la ciutat del Vaticà del 
24 de novembre de 2011 al 15 de gener 
de 2012.
L’exposició donava a conèixer la història 
de la Basílica de la Sagrada Família des 
dels seus orígens fins a l’actualitat.

CAMPUS

El divendres 28 d’octubre va tenir lloc 
lloc a l’Aula Magna de la UVic l’acte 
acadèmic d’inauguració del curs 2011-12, 
que enguany comptava amb la presència 
del Conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, Hble. Sr. Ferran 
Mascarell.

L’acte va incloure la presentació de 
la videomemòria de les activitats del 
curs passat, produïda pel Servei d’Au-
diovisuals de la UVic, seguida de la lliçó 
inaugural “Caires de l’edició catalana 
en el segle XX”, que va impartir el Dr. 
Manuel Llanas, professor de la Facul-
tat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes i de la Facultat d’Empresa i 
Comunicació.

A continuació es va lliurar la Medalla 
Institucional de la Universitat de Vic a 
l’Hospital de la Santa Creu i al Consorci 
Hospitalari de Vic pel suport que han 
donat a la UVic al llarg dels anys.

També es varen concedir les insíg-
nies de la institució a les persones que 
enguany s’han jubilat i els premis ex-
traordinaris als estudiants amb millor 
expedient acadèmic de la seva promoció.

En el seu parlament, el rector de la 
Universitat de Vic va  fer una defensa 
de les humanitats. També va fer una 
referència a la situació de crisi global en 
què es troba la universitat en general i a 
les retallades que afecten la Universitat 
de Vic en particular. En aquest sentit, 
va manifestar que la situació que viu 
actualment la Universitat de Vic es fa 

difícil d’explicar perquè “estem patint 
els inconvenients dels organismes pú-
blics sense tenir-ne el finançament, que 
en el nostre cas no arriba al 30% del 
pressupost global, ni els professors ni 
el personal d’administració i serveis són 
empleats públics”.  Aquells mateixos 
dies la comunitat universitària havia 
manifestat el seu descontentament amb 
les retallades aplicades als salaris.

Per la seva banda, Josep M. Arimany, 
parlant en nom i representació de l’al-
calde de Vic, va aprofitar l’ocasió per 
recalcar “el compromís profund” que el 
consistori vigatà té amb la Universitat 
de Vic i va manifestar la voluntat de 
continuar treballant per consolidar  i 
enfortir el projecte universitari.

Lluís Jofre, Director General d’Uni-
versitats, que parlava en nom del Se-
cretari d’Universitats i Recerca, va fer 
un repàs dels principals reptes de futur 
de la universitat catalana i va posat la 
Universitat de Vic com a referent en 
tres aspectes: en les àrees de coneixe-
ment que té ben consolidades, en el 
seu model, alineat amb les reformes 
que vol impulsar el govern, i en el seu 
arrelament en el territori, però amb els 
ulls posats al món.

Per últim, el Conseller de Cultura va 
agrair a la Universitat de Vic, i a totes les 
universitats, la important aportació que 
fan al país com a productores de capital 
cultural i va destacar que “valdrem com 
a país allò que valgui la seva cultura”.

Ferran Mascarell, conseller de 
Cultura, a la inauguració del curs

El Dr. Josep M. Arimany, el rector Jordi Montaña, el conseller Ferran Mascarell i el director general 
d’Universitats Lluís Jofre, durant l’acte d’inauguració.
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Jornada sobre Edició de 
Textos Literaris Catalans

El 25 de novembre va tenir lloc a la 
Masia Torre dels Frares la II Jornada 
sobre Edició de Textos Literaris 
Catalans, dedicada a l’edició de textos 
vuitcentistes o del tombant del segle XIX 
al XX.
Aquesta jornada es convocava al cap de 
cinc anys de la I Jornada sobre Edició 
de Textos Anteriors a les Normes de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Era un 
compromís adquirit per l’organització de 
fer una nova convocatòria per contribuir 
a l’intercanvi directe d’experiències i 
per aprofundir en la reflexió sobre els 
problemes de la transmissió, la gestió i 
l’accessibilitat  del patrimoni literari.
La Jornada va comptar amb dues 
ponències centrals sobre “L’edició de 
textos”, a càrrec de Víctor Martínez-
Gil (UAB), i “Les edicions d’Els Nostres 
Clàssics i els criteris d’edició”, a càrrec 
de Joan Santanach (UB), que foren 
seguides per sis comunicacions sobre 
l’edició de Teodor Llorente, Miquel Costa 
i Llobera, Narcís Oller, Marià Aguiló, 
Jacint Verdaguer i Joan Maragall.

Història de les biblioteques 
catalanes

Des del novembre de 2011 fins al febrer 
de 2012 es va poder visitar als vestíbuls 
de les Biblioteques de la UVic aquesta 
exposició organitzada pel Departament 
de Filologia i Didàctica de la Llengua i 
la Literatura de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, amb 
motiu de l’inici de la Menció de Biblioteca 
Escola i Animació a la Lectura del Grau 
de Mestre 2011-2012. L’exposició va 
estar comissariada per la professora 
Carme Rubio.

El Dr. Jordi Roca recollint la medalla de l’Hospital de la Santa Creu

El Sr. Jaume Portús i el Sr. Antoni Anglada recollint la medalla del Consorci Hospitalari de Vic

Medalles de la UVic a l’Hospital de la 
Santa Creu i al Consorci Hospitalari

En el marc de l’acte d’inauguració del 
curs es va lliurar la Medalla Institucional 
de la Universitat de Vic a l’Hospital de la 
Santa Creu pel seu compromís i la volun-
tat d’excel·lència en l’atenció a persones 
amb malalties cròniques avançades i a 
les persones grans; per l’acolliment en 
les seves  instal·lacions de la primera 
Escola d’Infermeria d’Osona des de l’any 
1974 fins al 1987 i per la docència que hi 
exerciren els professionals de l’Hospital.
per la col·laboració continuada amb 
la UVic en la formació universitària, 
reglada i no reglada, i en el desenvolu-
pament d’activitats científiques amb la 
participació de professorat especialista 
en l’àmbit sociosanitari; per l’atenció 
que es presta cada curs als estudiants de 
pràctiques de la Universitat de Vic, i per 
l’establiment de les bases per consolidar 
projectes compartits de recerca, de ca-
ràcter interdisciplinari, per tal d’excel·lir 
en l’àmbit de la salut i el benestar.

Així mateix es va lliurar també la Meda-

lla Institucional al Consorci Hospitalari 
de Vic pel seu compromís i voluntat 
d’excel·lència en l’assistència sanitària 
global; per la col·laboració continuada 
amb la UVic en la formació università-
ria, reglada i no reglada, a través de la 
participació de professorat especialista 
en els àmbits de la salut i el benestar; 
per l’atenció que es presta cada curs 
als estudiants de pràctiques de la Uni-
versitat de Vic; per la col·laboració en 
l’organització i el desenvolupament d’ac-
tivitats científiques; per l’establiment 
de les bases per consolidar projectes 
de recerca i d’innovació compartits per 
tal d’excel·lir en l’àmbit de la qualitat 
assistencial i en la formació i retenció 
de talent al territori.

Per part de l’Hospital de la Santa Creu 
va recollir la medalla el seu director, el 
Dr. Jordi Roca, i per part del Consorci 
Hospitalari la van recollir el seu pre-
sident, Sr. Jaume Portús, i el director 
general, Sr. Antoni Anglada.  
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Del 7 al 9 de novembre va tenir lloc el 
gruix dels actes l’e-Week - Setmana 
Digital a Vic 2011, amb el títol de “Nous 
formats i models de negoci a la indústria 
de la comunicació”.

L’objectiu d’aquesta edició era pro-
moure un diàleg fructífer entre l’alumnat 
de la Universitat de Vic i els experts 
convidats per conèixer les noves alter-
natives professionals a la crisi. Un diàleg 
que va ser molt fructífer i que va tractar, 
òbviament, de l’emprenedoria, el risc o 
la innovació.

Es van abordar àmbits com l’empre-
nedoria digital en temps de crisi, els 
nous reptes del periodisme en l’era 
digital, els nous models de negoci en 
la producció i distribució audiovisual, 
la desintermediació en la indústria de 
l’educació o com explotar l’excedent 
cognitiu en la indústria publicitària i de 
les relacions públiques. També va tenir 
lloc una jornada de vint-i-quatre hores 
de treball creatiu-col·laboratiu obert 
titulada Creative Mobile Mapping.

E-Week. Setmana Digital a VicLa recerca en esport i 
comunicació

El 23 de novembre, la Facultat 
d’Empresa i Comunicació va organitzar, 
en el marc de la Setmana de la 
Ciència de la UVic, la taula rodona 
“La recerca en esport i comunicació. 
Sinergies compartides”, en la qual cinc 
investigadors van donar als estudiants 
de Periodisme una visió holística sobre 
el fenomen esportiu.
Xavier Ginesta (UVic) va exposar els 
reptes que els investigadors han 
d’afrontar quan miren la comunió 
actual entre l’esport i els mitjans de 
comunicació. Berta Cerezuela, del 
Centre d’Estudis Olímpics de la UAB, va 
traçar les principals línies de recerca 
actuals. Jordi Badia, professor de la 
UVic i excap de comunicació del FC 
Barcelona, va explicar la viabilitat d’una 
superlliga de futbol europea. Albert 
Juncà va aprofundir en la relació entre 
política, nacionalisme i esport i Joaquín 
Marín (Universitat de Sevilla) va abordar 
el camp audiovisual i els reptes de les 
noves retransmissions esportives en 
tres dimensions.

Caritat, un llibre almoina

Des del 10 de novembre fins al 2 de 
desembre es va poder veure a la Masia 
de Torre dels Frares l’exposició “Caritat, 
un llibre almoina. Poesia solidària 
de Jacint Verdaguer”,  organitzada 
per la Fundació Jacint Verdaguer de 
Folgueroles i la Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris de la Universitat de 
Vic, amb motiu de la celebració del VIII 
Col·loqui Internacional Verdaguer “La 
mirada social de Verdaguer. De Caritat 
(1885) a En defensa pròpia (1897)”.

Quaranta-dos estudiants de la Univer-
sitat de Vic que aquest curs participen 
en programes d’estudi, pràctiques i 
cooperació a l’estranger van  rebre una 
beca del Consell Territorial de Manlleu 
d’Unnim Caixa. El lliurament va tenir 
lloc el 27 d’octubre a l’auditori Unnim 
de Vic, en un acte en el qual van parti-
cipar els alumnes que enguany rebien 
la beca, a més dels alumnes que la van 
rebre l’any passat.

L’entitat financera va repartir un 
fons de 23.000 euros a 42 estudiants 
de la UVic. Una part d’aquestes be-
ques, 18.000 euros, han beneficiat 32 
estudiants i són ajuts a l’estudi i a les 
pràctiques. Els 5.000 euros restants 
s’han destinat a 10 estudiants que par-
ticiparan en programes de cooperació.

Les beques es lliuren en funció de l’ex-

pedient acadèmic i també de la prioritat 
del programa d’intercanvi.

Enguany es van premiar excepcional-
ment 4 estudiants, amb una dotació 
extraordinària de 1.800 euros.

Unnim Caixa dóna beques a la mobili-
tat  a estudiants de la UVic des de l’any 
1991. Gairebé cinc-centes persones han 
gaudit d’aquests ajuts a la mobilitat i la 
Cooperació Internacional. 

Beques a la mobilitat i la cooperació

Un moment de la inauguració de l’E-Week, amb Raúl Martínez, Jordi Montaña, rector de la UVic i Antoni 
Soy, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
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Vídeo per a la Fundació Albert Bosch
El Servei d’Audiovisuals ha realitzat un 
vídeo institucional per a la Fundació 
Albert Bosch, que té com a objectiu 
principal la promoció de la investiga-
ció i la recerca de solucions mèdiques, 
biomèdiques o quirúrgiques de malal-
ties infantils. La investigació es fa en 
col·laboració amb dos equips pioners 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron que 
treballen en cirurgia fetal i en el de-

senvolupament de l’oncologia infantil 
a partir de cèl·lules mare tant en lesi-
ons medul·lars com en la reproducció 
d’òrgans.

La Fundació Albert Bosch és una ini-
ciativa de Noel Alimentària, d’Olot, 
una de les empreses líders de Catalunya 
en el sector carni. El Sr. Joan Boix, di-
rector general de Noel, és també patró 
de la Fundació Universitària Balmes.

Del 10 de novembre al 12 de novembre 
es va celebrar el 8è Col·loqui Internaci-
onal Verdaguer, enguany dedicat a “La 
mirada social de Verdaguer”, en tres 
escenaris diferents. La inauguració tin-
gué lloc a l’Institut d’Estudis Catalans, 
el segon dia a la Universitat de Vic i el 
tercer dia, de cloenda, a Folgueroles.

Els àmbits temàtics del Col·loqui es 
van concretar en quatre: 1) Conflicte i 
pensament social, 2) La mirada social 
en la literatura, 3) La mirada social 
en les arts, i 4) Verdaguer: de Caritat 
(1885) a En defensa pròpia (1897). Hi van 
intervenir especialistes en Jacint Ver-
daguer i en la literatura catalana, però 
també estudiosos de temes afins com 
la història o la història de l’art.

L’objectiu d’aquesta convocatòria era 
estudiar i divulgar les obres verdague-

rianes relacionades amb el tema de la 
caritat (Caritat, En defensa pròpia, Dietari 
d’un pelegrí a Terra Santa, Sant Francesc, 
Jesús Infant i Los pobres), els conflictes 
socials de l’època, les implicacions en 
les diverses arts i la influència del cris-
tianisme social en un moment crucial 
de conflicte ideològic i de classes en el 
tombant dels segles XIX i XX.

A més de les dues conferències ple-
nàries, cinc ponències i vint-i-vuit co-
municacions, cal destacar l’exposició 
“Caritat, un llibre almoina. Poesia soli-
dària de Jacint Verdaguer”. I la lectura 
de Canigó, de Jacint Verdaguer, a càrrec 
de Lluís Soler i el músic Eduard Iniesta, 
precedida d’una introducció a Canigó 
a càrrec del Dr. Francesc Codina al 
Teatre Atlàntida de Vic. 

8è Col·loqui Internacional Verdaguer Miquel de Moragas 
presenta el seu darrer llibre 
Interpretar la comunicación

El 18 de novembre Miquel de Moragas, 
catedràtic de Comunicació de la UAB, 
va presentar el seu llibre Interpretar 
la comunicación als estudiants de 
Comunicació de la Universitat de 
Vic. Moragas va repassar els orígens 
dels estudis de comunicació a l’Estat 
espanyol: “Els investigadors en 
comunicació d’aquí comencen a tenir 
contactes internacionals durant els 70; 
abans, els estudiosos de la comunicació 
eren els mateixos censors”, va explicar, 
i va defensar, sobretot, la necessitat 
de teoritzar sobre comunicació: “Des 
dels estudis de comunicació hem fet 
aportacions força acurades sobre 
el futur i, gràcies a la teoria, podem 
conèixer les lògiques de funcionament 
dels mitjans de comunicació”.

Seminari de Treball sobre 
recursos i serveis per als 
petits municipis

El dia 1 de desembre va tenir lloc a la 
UVic el seminari de treball “Recursos 
i serveis d’acompanyament per a 
l’educació obligatòria en els petits 
municipis”, amb la presència del Sr. 
Ferran Civil, vicepresident segon 
de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, i de la Sra Montserrat 
Arboix, assessora tècnica de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies. Els 
Serveis d’Educació de la Diputació de 
Barcelona col·laboren amb el Grup de 
Recerca Educativa de la Universitat de 
Vic des de l’any 2006 per a la confecció 
d’anàlisis, estudis i mapes sobre l’estat 
de l’educació en els centres educatius 
i els territoris amb petits municipis del 
nostre entorn.
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Línies de recerca del grup
Atès que les tecnologies digitals són 
una eina transversal, les podem aplicar 
a gairebé qualsevol camp de la societat. 
Actualment disposem de quatre línies:

1. Sistemes Mecatrònics (SM): 
Tracta la modelització dinàmica i ci-
nemàtica de braços robòtics, el control 
de moviment, la integració de sistemes, 
el control de vibració i soroll, la inte-
gració d’actuadors i sensors, el control 
intel·ligent, els sistemes d’automoció, 
i la robòtica. També hi ha una àrea 
dedicada a l’estudi microestructural de 
materials ceràmics i metalls, enfocada 
a l’anàlisi composicional i microestruc-
tural de ceràmiques i metalls antics 
d’origen arqueològic. La reproducció 
de materials antics és una altre tema 
clau, perquè permet obtenir materials 
de referència amb tècniques antigues 
ja oblidades com ara la producció de 
vidres amb nanopartícules de coure i 
plata  (materials amb propietats òptiques 
no lineals, molt interessants en el camp 
de la fotoelectrònica). 

2. Processament de senyals i imatges 
(PSI): 
Es fa la recerca aplicada a ciències de 
la vida i ciències de la salut. Se centra 

en la parametrització i classificació 
d’informació de diferents senyals de 
procedència biològica com ara l’estudi 
de connectivitat cerebral en senyals 
EEG, MEG o fMRI; la caracterització 
de senyals EEG de malalties específi-
ques (Alzheimer, MCI, etc.); el pre-
processament de senyals d’imatge per 
a l’ajuda al diagnòstic en aplicacions en 
àmbits com veu i sons, imatges naturals, 
imatges mèdiques, ECG, EEG, MEG, 
fMRI i DNA. És interessant destacar les 
aplicacions en Machine Learning (apre-
nentatge automatitzat) en biometria 
(cares, mans, empremtes, veu, etc.), i per 
al processament de dades biològiques 
en general, així com les aplicacions de 
tècniques d’anàlisi en components in-
dependents (ICA) i separació de senyals 
(BSS) al camp biomèdic.

3. Algorismes, transformades i apli-
cacions (ATA):
En aquesta àrea realitzem recerca de 
mètodes basats en la representació dels 
senyals en diferents dominis transfor-
mats (Wavelet, Fourier, KLT, etc.). De-
senvolupem algorismes de classificació 
i identificació automàtics i investiguem 
tècniques de parametrització de figures 
tridimensionals així com de senyals de 
vídeo (gris, infraroig, color, estereos-

còpic, etc.).  Les tècniques s’apliquen a 
camps molt diferents: desenvolupament 
d’arquitectures de circuits electrònics; 
anàlisi de sèries temporals de valors 
financers; desenvolupament de sistemes 
de supervisió de malalts amb un alt 
grau de dependència; estudi de pes-
queries a partir de la representació 3D 
d’otòlits. A nivell teòric desenvolupem 
algorismes ràpids per a transformades i 
modelització de problemes en termes 
de satisfactorietat booleana. 

4. Sistemes Dinàmics (SD): 
Dins d’aquesta àrea destaca el modelatge 
de sistemes dinàmics complexos la ca-
racterització del quals moltes vegades 
només es pot fer a través d’equacions 
diferencials no lineals. Anàlisi qualitativa 
i/o numèrica de sistemes d’equacions 
diferencials amb aplicacions a la física, 
la biomedicina i l’enginyeria. Existència 
i estabilitat d’objectes invariants, bifur-
cacions, descripció de les dinàmiques 
local i global.

Aportació a la societat
A través de la nostra recerca volem 
contribuir al desenvolupament de la 
societat del coneixement, requisit fo-
namental per a millorar la qualitat de 
vida de les persones. 

Grup de recerca en Tecnologies Digitals
Es va constituir l’any 2009 i està 
vinculat al Departament de Tecno-
logies Digitals i de la Comunicació 
de l’Escola Politècnica Superior de 
la UVic. El formen un conjunt de 
professors de la UVic amb perfils de 
formació interdisciplinaris: quatre 
enginyers de telecomunicacions, 
dos enginyers electrònics, una en-
ginyera informàtica, dos matemà-
tics i una geòloga especialista en 
materials. Una de les prioritats del 
grup és obtenir el reconeixement de 
l’AGAUR (Agencia de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i Recursos).

D’esquerra a dreta: Manel Bartés, Gerard Masferrer, Judith Molera, Esteve Gallego, Enric López, Vladimir 
Zaiats, Pere Martí, Ramon Reig, Cristina Borralleras, Moisés Serra i Montserrat Corbera. Hi falten:  Juan 
Ricardo Ribera, Marc Mundó, Juli Ordeix i Jordi Solé i Casals.
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El 13, 19, 20 i 21 de desembre van tenir 
lloc a la UVic les Tertúlies de Literatura 
Científica per acostar la ciència a tot-
hom, però especialment als estudiants 
d’educació secundària, mitjançant la 
lectura d’articles i llibres de divulga-
ció científica en format d’assaig i de 
novel·la, escrits per científics que es 
responsabilitzen de fer arribar la ciència 
a tots els públics. 

El 13 de desembre va tenir lloc la pri-
mera de les cinc tertúlies, que va anar 
a càrrec de Claudi Mans, catedràtic 
jubilat i professor emèrit d’Enginyeria 
Química de la Universitat de Barcelona, 
que va parlar de la “Química de cada 
dia” a partir de la lectura del seu llibre 
El secret de les etiquetes. 

Aquesta conferència era la primera 
tertúlia dirigida a estudiants d’ESO 

i va comptar amb més d’un centenar 
d’estudiants provinents de quatre cen-
tres de la comarca, que van participar 
activament en el debat posterior a la 
xerrada.

Els dies 19 i 21 de desembre va tenir 
lloc la tertúlia “L’Efecte CSI. La ge-
nètica forense al segle XXI”, a càrrec 
de Gemma Marfany, genetista, i el dia 
20, van tenir lloc les tertúlies “Ciencia 
para Nicolás”, que va portar del Dr. 
Carles Chorda i  “La màgia de la levi-
tació”, a càrrec del Dr. Víctor Grau. 

Les Tertúlies de Literatura Científi-
ca són un projecte molt consolidat a la 
Universitat de Vic. Se n’han dut a ter-
me cinc edicions, i dels 280 assistents 
que va tenir la primera el curs 2007-
08, s’ha passat a superar els 2.000 as-
sistents aquest curs 2011-12. 

Tertúlies de Literatura Científica Cinc professors a la Sorbona

D’esquerra a dreta: Eusebi Coromina (UVic), Enric 
Gallén (UPF), Pilar Godayol i Laura Vilardell (UVic), 
Montserrat Bacardí (UAB) i M. Àngels Verdaguer 
(UVic). 

Tres professores i dos professors de tres 
grups de recerca de la UVic van partici-
par en el Colloque International “Les tra-
ductions vieillissent-elles?”, organitzat 
pel Centre de Recherches Interdiscipli-
naires sur les Mondes Ibériques Contem-
porains de la Université Paris-Sorbonne, 
durant els dies 10-12 d’octubre. Es trac-
tava d’un esdeveniment d’accés restrin-
git on els participants hi eren convidats 
a càrrec del centre esmentat. De la UVic 
hi van ser presents les doctores i els 
doctors Pilar Godayol i Eusebi Coromina 
(Grup “Estudis de gènere: traducció, 
literatura, història i documentació”), 
Xus Ugarte i Ramon Pinyol (Grup “Textos 
literaris contemporanis: estudi, edició i 
traducció”) i Montse Corrius (Grup “Audi-
ovisual i textual”).

Visita del Dr. César Caifa

El Dr. César Caiafa, de la Universitat de 
Buenos Aires, va ser dues setmanes a 
la UVic per treballar en el projecte del 
MICINN “Desarrollo de Herramientas 
de Procesado de Señales para el 
Análisis de Datos Bioinformáticos”, que 
comparteixen ambdues universitats. 
El projecte va començar el 2009 i 
s’acabarà el 2012. Durant la seva estada, 
el professor Caiafa va treballar amb els 
professors de la UVic que formen part del 
projecte, els doctors Cristina Borralleras, 
Josep Bau i Jordi Solé.
L’objectiu de la trobada era treballar en 
la millora del preprocessament de dades 
genètiques de microarrays mitjançant 
tècniques modernes de processament 
de senyal, com ara Non-negative Matrix 
Factorization (NMF), Independent 
Component Analysis (ICA) o tècniques 
multivariants (anàlisi tensorial).

Antoni Soy escollit membre del 
European Cluster Cooperation Forum

Antoni Soy, degà de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació de la Universitat de 
Vic, ha estat escollit, en concurs obert, 
com un dels quinze experts que seran 
membres del European Cluster Coope-

ration Forum (ECCF) que ha endegat la 
Direcció General de Empresa i Indús-
tria de la Comissió Europea. Soy serà 
un dels experts que assessorarà aquest 
organisme en les polítiques i programes 
de clústers i sobretot a trobar clústers 
d’indústries emergents, com poden 
ser “el sector de les ciències de la vida 
o la biotecnologia o el de les indústries 
creatives, lligat al disseny o la televisió”, 
segons explica el mateix Soy.

Antoni Soy és l’única català que hi 
participarà. “Entenc, diu Soy, que s’ha 
procurat que hi hagués gent de tot arreu 
i que hi hagués paritat entre homes i 
dones”.
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Llibres recents del professorat de la UVic

Si l’emperador va nu
Jordi Auseller, Francesc Foguet i 
Núria Santamaria (eds.)

Vic: Eumo Editorial, 2011. 
ISBN: 978-84-9766-414-1

Com poden, els creadors d’avui, 
despertar l’interès d’aquests 
«nadius digitals», autèntics espe-
cialistes dels formats televisius i 
audiovisuals? 

Teoria i mètodes per a marques
de territori
Jordi de San Eugenio Vela

Barcelona: Editorial UOC, 2011
ISBN: 978-84-9788-443-3

La competició de països, nacions, 
ciutats i regions per captar 
recursos, talent, infraestructures 
o esdeveniments ha provocat 
l’adveniment d’una lluita renovada 
per la singularitat, el reconeixement 
i la diferenciació. Implicacions de 
la construcció de marques per a 
espais geogràfics. 

Guia multilingüe d’alimentació 
saludable
Anna Vila, Cristina Vaqué i  
Míriam Torres

Vic: Eumogràfic, 2012
ISBN: 978-84-939141-4-1

La Guia,editada en català, 
castellà, francès, anglès, xinès, 
àrab, polonès i urdu, facilita 
la comunicació dels agents 
sociosanitaris amb els col·lectius 
immigrants i promou millores en els 
hàbits alimentaris.

Farmacología en Nutrición
Obradors N. (2011)  Capítulo 24: 
Interacciones fármaco-alimento en 
situaciones especiales: pediatría, 
embarazo, lactancia, geriatría, sida, 
cáncer, trasplantes de órganos
Mestres/Duran   Medica Paname-
ricana.

Gramàtica pràctica del català
Núria Bastons, Cristina Bernadó i  
Llorenç Comajoan

Barcelona: Teide, 2011
ISBN: 

Es tracta d’una gramàtica 
pedagògica, que prepara l’alumne i 
l’ajuda en l’aprenentatge del català 
com a segona llengua. Pensada 
per a un alumnat divers, s’ha 
concebut per a tots els aprenents 
joves i adults alfabetitzats que 
volen o necessiten conèixer el 
funcionament gramatical de la 
llengua catalana i posar-lo en 
pràctica mitjançant exercicis.

Viatgeres i escriptores
Pilar Godayol

Vic: Eumo Editorial 2011
ISBN: 978-84-9766-419-6

Deu  periples femenins dels últims 
tres segles (xviii, xix i xx) amb un punt 
en comú: les protagonistes van 
voler deixar constància de les seves 
gestes i descobertes.
Tal com destaca Manuel Llanas, 
en el pròleg, “L’autora combina 
la semblança biogràfica, el retrat 
literari, la mostra comentada de 
textos i l’assaig interpretatiu”. 
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Anuari Verdaguer 2010
Vic: Eumo Editorial
ISSN: 1130-202X

L’Anuari té per finalitat promoure i 
difondre els estudis literaris del se-
gle XIX català, així com les relacions 
amb altres literatures de l’entorn. 
La  iniciativa, que ja porta divuit vo-
lums, és promoguda per la Societat 
Verdaguer i Eumo Editorial, amb 
el suport de la Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris de la Universitat 
de Vic. Destaca d’aquesta edició el 
dossier dedicat a les «Noves apor-
tacions a l’entorn de Verdaguer i 
Canigó».

Viatjant per la realitat. 
Una reflexió sobre les  
cròniques de viatge
Xavier Ginesta

Curbet Edicons, 2012
ISBN: 9788492718962

Han prologat el volum Eugeni Giral 
(coordinador docent del Centre de 
Documentació Política Contem-
porània de la UAB) i Eusebi Coromi-
na, professor titular de la UVic

Artur Mas. 
Retrat de l’home i el president
Idea i direcció del projecte: Jordi 
Ribot Puntí.

Fotògraf: Eddy Kelele

Barcelona: RBA Llibres, 2011
ISBN: 978-84-8264-880-4 

Dones i Accessibilitat:
Perspectives i recursos 
bibliogràfics (CD-Rom)

Francesca Bartrina, Montse Corrius, 
Mireia Datsira, Eva Espasa (Eds.)

Universitat de Vic, Eumogràfic 
ISBN: 978-84-939807-4-0

Food and War in Twentieth 
Century Europe 
Guidonet, A (2011) “The Spanish 
Civil War and its aftermath: eating 
strategies and social change”.

ISBN: 9781409417705

Aquesta edició explora l’impacte de 
la guerra en la producció, distribu-
ció i consum d’aliments a l’Europa 
del segle XX. 

Diccionari de la 
traducció catalana
Montserrat Bacardí i Pilar Godayol 
(directores)

Eumo Editorial, UAB, UIB, UJI i UVic, 
2011.
ISBN: 978-84-9766-396-0

 
Aplega i analitza els traductors més 
rellevants de tots els temps nascuts 
abans de 1950. Cada entrada, 1.030 
en total, conté dades biogràfiques, 
presentació i valoració de les tra-
duccions i bibliografia completa de 
les obres traduïdes al català i dels 
estudis que han suscitat.
Professors de la UVic que van 
col·laborar amb el Diccionari: Fran-
cesca Bartrina, Josep Gallart, Ma-
nuel Llanas, Ramon Pinyol, Ronald 
Puppo, Pere Quer, Llorenç Soldevila, 
Xus Ugarte, M. Àngels Verdaguer.
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